
 

 

القواعد الحسان 
ُب 

لرمضاف  أسرار الطاعة واالستعداد
 

جمعيا 

رضا بن أحمد صمدي 

 

تقديم 

أبو إسحاق الحويني                   / فضيلة الشيخ 

محمد حسين يعقوب /  فضيلة الشيخ 



  -3 - 

 

 

  يتناول أىم قضية تشغل السالكين فى طريق اآلخرة مما
. يتعلق بعبادتهم وأسرار طاعتهم وىو إحسان العبادة

  يعرض بطريقة عملية الوسائل التى بها يتمكن العباد من
 .االنتفاع بشهر رمضان

 يساعد على تحصيل لذة العبادة. 

  يكشف المشكالت التى تواجو السائرين إلى اهلل فى
 .طاعاتهم بما يساعدىم على تالفيها وعالجها

 منهج عملى سلفى فى تزكية النفس .
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أبى إسحاق الحوينى / تقديم الشيخ 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إف ا٢بمد هلل تعاىل ٫بمده، ونستعْب بو ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات 

أعمالنا، من يهد اهلل تعاىل فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال 
. شريك لو، وأشهد أف ٧بمًدا عبده ورسولو

: أما بعد 
، وشرَّ األمور ٧بدثاهتا، وكلَّ فإف أصدؽ ا٢بديث كتاب اهلل تعاىل، وأحسن ا٥بدي ىدُي ٧بمد 

. ٧بدثٍة وكلَّ بدعة ضبللٌة، وكل ضبللٍة ُب النار
بكتاب ٝبعو ُب األسباب ا٤بعينة على - رضا بن أحمد حمدي- فقد دفع إيلَّ أخونا ُب اهلل تعاىل

تكميل العيادة هلل عز  وجلَّ، وخصَّ منها الصياـ الذي ٰبقق بو العبد مرتبة اإلحساف بدواـ مراقبة 
مع أف سائر العبادة هلل عزَّ وجل،  " الصيام لي وأنا أجزي بو" : الرٞبن، ولذلك قاؿ اهلل عزَّ وجلَّ 

فرأيُت في الكتاب نبًذا لطيًفا من العلم، مع سهولة عباراتو، وتجنُّب الدخول في وثوأّا للعبد، 
. مضايق المسائل الخالفية، فاهلل أسأل أن ينفع بو جامعو وقارئو، يوم تكون العاقبة للمتقين

. وا٢بمد هلل أوالً وآخرًا ظاىرًا وباطًنا
                                     

 
وكتبو                                       

أبو إسحاق الحويني األثري                                        
حامًدا اهلل تعالى، ومصمًيا عمى نبينا محمٍد وآلو وصحبو، 

 141/رجب/21
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  محمد حسين يعقوب / الشيختقديم
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
. ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، والصبلة والسبلـ على أشرؼ ا٤برسلْب وآلو

. ُب عصر طغت فيو ا٤باديات، يتشوؼ العبد ا٤بؤمن إىل روزنة يطل منها على روحانية اإلسبلـ
وُب عصر اإللكَبونيات الذي ليس من مأساتو أنو توصل إىل صناعة آالت تعمل كاإلنساف ولكن 

ا٤بأساة أهنا خلفت إنسانًا يعمل كاآللة فحٌب العبادات صارت روتينية ٙبولت إىل عادات، وفقدت 
يأتينا ىذا الكتيب اللطيف من تأليف  …روحها ُب ىذا العصر الذي أغرؽ ُب ا٤بادة ففقد الروح

 .أخينا الفاضل وشيخنا الهمام رضا آل صمدي حفظو اهلل
ويالو من فتى معلم، صغير السن، غزير العلم، قليل اللحم، عظيم الفهم انتقى ألفاظ وأبواب 
ىذا الكتاب من كلمات السلف، وعلى منهجهم كما تنتقي أطايب التمر ليجلو لألبصار حقيقة 

، وىو وإف كاف يتكلم ُب فرع من فروع العبادة وىي الصياـ فإف من أسراره استيعاب ومشوؿ العبادة
. اإلسبلـ

فإليك الكتاب تأمل أبوابو، وقلب صفحاتو، واجتهد أف تعمل بكل حرؼ من حروفو، واصرب 
. عليها تؤتك ٜبارىا

ولست أىالً أصالً الن أقدم لكتاب وأخّبًا فإين لست من أىل صناعة الكبلـ وال تزويق األلفاظ 
ذلك الفتى الفاضل، ففي كتابو غنية، وفيو كفاية، ويعلم اهلل أنني قد استفدت منو على مدار 

ىاتين السنتين، ووفر عليَّ عناء بحث وجمع في بعض الموضوعات، وفتح لي أفكار وعناصر 
. بعض الخطب والدروس

ىذا زاد طيب فأقبل وال تخف وانهل : فللطالب وللعامل وللمربي وللداعية والواعظ أنصح
 .واعمل واصبر وتقدم وال تقف

 

محمد بن حسين يعقوب / وكتب
عفا عنو عالم الغيوب 
 ىـ1419في ليمة الخامس عشر من رجب 

م 5/11/1998  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 

إف ا٢بمد هلل، ٫بمده، نستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من 
يهده اهلل فبل مضّل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأف ٧بمًدا 

 … تسليًما كثّبًا وعلى آلو وصحبو وأزواجو وأتباعو إىل يـو وبعدعبده ورسولو 
فقد أٝبع العقبلء على أف أنفس ما صرفت لو األوقات ىو عبادة رب األرض والسموات، والسّب 

. ُب طريق اآلخرة، وبذؿ ٜبن ا١بنة، والسعاية للفكاؾ من النار
و٤با كاف ىذا الطريق كغّبه من الطرؽ والدروب تكتنفو السهوؿ والوىاد والودياف وا١بباؿ وا٤بفاوز 

 يبصره الدروب ()ويَببص على جنباتو قطاع الطرؽ ولصوص القلوب، احتاج السائر إىل تلمس ِخرّْيتٍ 
اآلمنة، وا٤بسالك النافذة، ويعرفو مكامن اللصوص، وأفضل األزمنة، أنسب األوقات للجّد ُب السفر، 

وقد كاف ىذا ا٣بريت ىو منهج سلفنا الصاّب ُب النسك، وطرائقهم ُب السّب إىل اهلل وعباراهتم ُب 
. الداللة عليو، كانت ٕبق خّب ِمْعواف على انتحاء جهة األماف

وىذا النسك السلفي العتيق، وا٤بنهج السِب الرشيد ُب التزكية، ال غُب عنو لكل طالب طريق 
. السبلمة، فبل عصمة ٤بنهج ُب ٦بملو إال منهج السلف الصاّب

دع عنك ما قالو العصري منتحالً 
 واعتصمِ                                      وبالعتيق تمسك قط

 
و٤با كانت األزمنة الفاضلة من أنسب أوقات ا١بد واالجتهاد ُب الطاعة وكاف شهر رمضاف من 

مواسم ا١بود اإل٥بي العميم، حيث تُػْعَتق الرقاب من النار، وتوزع ا١بوائز الربانية على األصفياء 
وآّتهدين، كاف لزاًما أف تتواصى ا٥بمم على ٙبصيل الغاية من مرضاة الرب ُب ىذا الشهر، وىو من 
التواصي با٢بق ا٤بأمور بو ُب سورة العصر، وإذا كاف دعاة الباطل واللهو والفجور تتعاظم ٮِبَُمُهم ُب 

                                                        

. الدليل الحاذق في معرفة الطريق والمسالك ( ) 
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اإلعداد لغواية ا٣بلق ُب ىذا الشهر ٗبا يذيعونو بْب الناس من مسلسبلت ورقص و٦بوف وغناء، فَأْخِلْق 
. بأىل اإلٲباف أف ينافسوىم ُب ىذا االستعداد، ولكن ُب الرب والتقوى

ولقد صامت أمتنا دىورًا، غّب أف صومها ٥بذا الشهر ما كاف يزيدىا إال بعًدا عن رّٔا ومليكها 
وحاكمها ا٢بقيقي، فصار رمضاف مو٠بًا مفّرًغا من مضمونو ٦برًدا من حقائقو، بل صار ميدانًا للعربدة 

. وشغل األوقات ٗبا يغضب الكرًن ا٤بتعاؿ
ولو ٘بهزت األمة ٥بذا الشهر الفضيل وأعدت لو عدتو، ومشر الناس ٝبيًعا سواعد ا١بد وشدوا 

مآزرىم ُب الطاعة لرأينا أمة جديدة تولد والدة شرعية، وذلك بعد استعداد جاد و٨باض عو١بت فيو 
. ا٥بمم والعزائم لتدخل ُب الشهر وىي وثابة إىل الطاعات

وىذه الرسالة نصيحة لعاـ ا٤بسلمْب بَػْثُتها َغّْبًة على حا٥بم مع اهلل ُب ىذا الشهر، وُجهد ُمِقلٍّ 
. أبذلو تأّٜبًا، ويعلم ريب ما ىنالك

ىي منهاج ُب كيفية االستعداد لشهر رمضاف، وجدوؿ أعماؿ تفصيلي ٤با ينبغي أف يقـو بو سالك 
طريق اآلخرة، إرشادات نفيسة من أئمة الَببية والتزكية من السلف الصاّب تقود ا٤برء قيادًة حثيثة 

. للوصوؿ إىل درب الَقبوؿ
. حرْصنا فيها أف تكوف واقعية وعملية وتفصيلية، وقبل ذلك سلفية سّنية

بيّنا فيها طرؽ االستعداد للشهر الكرًن بعزٲبة قوية قادرة على االجتهاد ا٢بقيقي ُب الطاعة بدالً من 
األماين واألحبلـ، وأطلنا النػََّفس جداً ُب بياف أسرار الطاعات والعبادات وكيفية ٙبصيل اللذة منها، 

وسردنا ٝبلة من العبادات ا٤بهجورة والطاعات ا٤بَبوكة، ونصصنا على صفات بعض قطاع الطريق إىل 
اهلل، ُب حنايا ىذه الرسالة حرصنا على ذكر بعض منازؿ السائرين ومقامات السالكْب ُب طريق اآلخرة 

، وٰبّصلوا ا٤بغفرة ُب شهر  حٌب تتواثب األشواؽ ُب قلوب ا٤بتنسكْب ليصلوا إىل ما وصل إليو القـو
ا٤بغفرة والرٞبة، وقد تركُت للنفس سجيتها ُب سطر ىذه ا٤بعاين ومل أتانق كثّبًا ُب الَبتيب والتبويب، 

ولكن حرصت على النقل من الكتب ا٤بعتمدة عند علمائنا وشيوخنا، وما نقلتو عن الغزايل رٞبو اهلل ُب 
اإلحياء ىذبتو واختصرتو ونقيتو من كل ما يشوبو، وا٢بكمة ضالة ا٤بؤمن، وحرصت على االستدالؿ 
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باألحاديث الصحاح وا٢بساف إال بعض األحاديث واآلثار الضعيفة الٍب استأنست ّٔا مع بياف ضعفها 
. غالًبا

إذا أردت استفادة من ىذا السفر فبل ٛبر على ألفاظو مر الكراـ، بل : وأنا لك ناصح أيها ا٢ببيب
ُجْل ٖبواطرؾ حوؿ ا٤بعُب ومعُب ا٤بعُب، فلقد استَلْلُت لك النقيَّ وانتقيت لك األطايب، فإذا استدللت 
بآية فُحْم حوؿ ٞباىا ٍب طف ُب أعماؽ مداىا، وإذا ذكرت لك حديثًا فتمثل نفسك كأنك جالس 

 تسمعو وتتدبر عنو، وإذا رويت لك سّبة عبقري من السلف فَهْب نفسك ترُمُقو بْب يدي النيب 
عن كثب كأنك ُب حضرتو تشتار من رحيق كلماتو، وبدوف ذلك فبل تتعنَّ، فإ٭با صنفناه لك لتتذوؽ 

 .ال لتقوؿ للناس قرأتو
واعلم أخّبًا أف ما ذكرتو لك ُب ىذه الرسالة إف ىي إىل ٧باولة لتكوين صورة عن الشخصية 

. الربانية ذات العبلقة العامرة بإلو الكوف، وا٤بهيَّئة لسيادة البشرية وإنقاذىا من َوْىَدهِتا
 .وآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، وصلى اهلل على نبينا ٧بمد وعلى آلو وصحبو وسلم

 
وكتبو                                           

المعتز باهلل أبو محمد رضا بن أحمد صمدي 
عفا اهلل عنو وعن والديو ومشاٱبو آمْب 

ـ 1996 يوليو 7ىػ ا٤بوافق 1417 صفر 17ظهر ا٣بميس 
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 القاعدة األولى

وتصدأ أركاف احملبة فتحتاج إىل من يهبك سرباالً  ()على مر األياـ والليايل ٱُبَْلُق اإلٲباف ُب القلب
إٲبانًا جديًدا تستقبل بو شهر رمضاف، واصل القدرة على فعل الشيء معونة اهلل ٍب مؤونة العبد، ونعِب 

. با٤بؤونة رَغبتو وإرادتو، فعلى قدر ا٤بؤونة تأٌب ا٤بعونة
إذا تقرب العبد إلّي شبًرا تقربت إليو ذراًعا، وإذا تقرب إلّي ذراًعا : "وُب ا٢بديث القدسي

. رواه البخاري" تقربت منو باًعا، وإذا أتاني يمشي يمشي أتيتو ىرولة
ونًِة} :فالبداءة من العبد ٍب اإلجابة حتًما من الرب عُة ونًِة { } َة ُة ْة   َة ْة َة ِة ْة   ادْة   َةذْة ُةرْة ُة ْة   فَةاذْة ُةرُة

.} 
فبلبد من إثارة كوامن شوقك إىل اهلل عز وجل حٌب تلْب لك الطاعات فتؤديها ذائًقا حبلوهتا ولذهتا، 
وأية لذة ٲبكن أف ٙبصلها من قياـ الليل ومكابدة السهر ومراوحة األقداـ ا٤بتعبة أو ظمأ ا٥بواجر أو أمل 

 ومن !  ؟(){لِتَػْرَضى  َربّْ  إِلَْيكَ  َوَعِجْلتُ  }: جوع البطوف إذا مل يكن كل ذلك مبنًيا على معُب
. لىب نداء حبيبو بدوف شوؽ ٰبدوه فهو بارد ٠بج، دعوى ٧ببتو ال طعم ٥با

وأسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد ا٤بوت ولذة : " ُب صبلتوال جـر كاف من دعاء النيب 
. رواه النسائي بسند صحيح" …النظر إىل وجهك والشوؽ إىل لقائك

                                                        

إن اإليمان ليخمق في جوف أحدكم كما يخمق الثواب فاسألوا اهلل أن يجدد : "قال : عن عبد اهلل بن عمر قال ( ) 
. (صحيح الجامع)رواه الطبراني والحاكم " اإليمان في قموبكم

 ببني إسرائيل إلى جانب الطور األيمن حيث كان لما نيض موسى: )قال أبو حيان األندلسي رحمو اهلل ( ) 
الموعد أن يكمم اهلل موسى بما فيو شرف العاجل واآلجل، رأى عمى وجو االجتياد أن يتقدم وحده مبادًرا إلى أمر 

(. 6/266)البحر المحيط : أىـ (اهلل وحرًصا عمى القرب منو وشوًقا إلى مناجاتو



  -11 - 

وشوقك لربك وإلرضائو أفناه رَين الشبهات والشهوات وأىلكتو جوائح ا٤بعاصي ومرور األزمنة دوف 
كدح إىل اهلل، فتحتاج يا باغي ا٣بّب إىل بعث ىذا الشوؽ من جديد لو كاف ميًتا، أو استثارتو إف كاف 

 .موجوًدا كامًنا
 

 
 

مطالعة أ٠باء اهلل ا٢بسُب وصفاتو العلى، وتدر كبلمو وفهم خطابو فإف من شأف ىذه ا٤بطالعة - 1
والفهم والتدبر فيها أف يشحذ من القلب ٮبة للوصوؿ إىل ٘بليات ىذه األ٠باء والصفات وا٤بعاين، 

. ()فتتحرؾ كوامن ا٤بعرفة ُب القلب والعقل ويأٌب عندئٍذ ا٤بدد
. وتأمل قصة أيب الدحداح ُب فهمو كبلـ ربو كيف حرؾ أرٰبيَُّتو وألبسو حب البذؿ

ا  مَةن} :٤با نزلت ىذه اآلية: فعن عبد اهلل بن مسعود قاؿ  ذَة

َة  ٌُة ْةرِة ُة  ا َّذِةي ًضا  َّ ًنا قَةرْة اعِة َة ُة  حَة َة ٌُةضَة وإف اهلل يريد : قاؿ أبو الدحداح األنصاري {  َة ُة  فَة
أرين يدؾ يا رسوؿ اهلل، قاؿ فناولو رسوؿ اهلل يده، قاؿ : نعم يا أبا الدحداح، قاؿ: منا القرض؟ قاؿ

قاؿ فجاء أبو . حائطو لو ستمائة ٬بلة وأـ الدحداح فيو وعيا٥با: فإين أقرضت ريب حائطي، قاؿ
أخرجي من ا٢بائط فإين أقرضتو ريب عز وجل، : لبيك، قاؿ: قالت! الدحداح فنادي يا أـ الدحداح

وُب رواية أخرى أهنا ٤با ٠بعتو يقوؿ ذلك عمدت إىل صبياهنا ُٚبرج ما ُب أفواىهم وتنفض ما ُب 
. ()"كم من ِعْذٍق رََداح في الجنة ألبي الدحداح": أكمامهم فقاؿ النيب 

                                                        

". الوابل الصيب"راجع لزاًما كالم ابن القيم في الفائدة السادسة والثالثين من فوائد الذكر من كتابو الطيب  ( ) 
( 7/57)في " اإلصابة"ثقيل لكثرة ما فيو من التمر، انظر : العذق من النخل كالعنقود من العنب، رداح ( ) 
(. 1/617)" صفة الصفوة"و
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وتأمل رعاؾ اهلل من َعَطِن الشبهات كيف فهم الصحايب من كبلـ اهلل عز وجل ا٤بعُب الظاىر بدوف 
. ()أف يكوف ُب قلبو تردد أو هتيب ألف شجرة إٲبانو قامت على ساؽ التنزيو

مطالعة منن اهلل العظيمة وآالئو ا١بسيمة فالقلوب ٦ببولة على حب من أحسن إليها ولذلك - 2
كثر ُب القرآف سوُؽ آيات النعم ا٣بلق والفضل تنبيًها ٥بذا ا٤بعُب، وكلما ازددت علًما بنعم اهلل عليك 

. كلما ازددت شوقًا لشكره على نعمائو
: قاؿ ابن القيم. التحسر على فوت األزمنة ُب غّب طاعة اهلل، بل قضاؤىا ُب عبادة ا٥بوى- 3

وىذا اللحظ يؤدي بو إىل مطالعة ا١بناية، والوقوؼ على ا٣بطر فيها، والتشمّب لتداركها والتخلص من 
. أىػ. رقها وطلب النجاة بتمحيصها

تذكر سبق السابقْب مع ٚبلفك مع القاعدين يورثك ىذا ٙبرقًا للمسابقة وا٤بسارعة وا٤بنافسة، - 4
واْة }: وكل ذلك أمر اهلل بو، قاؿ تعاىل عُة ارِة نَّ ٍة  رَّ ِّ ُة ْة  مِّن مَة ْة ِةرَة ٍة  إِة َةى  وَة َة ا ِة ُةوا}:  وقاؿ{ وَة َة    َة

نَّ ٍة  رَّ ِّ ُة ْة  مِّن مَة ْة ِةرَة ٍة  إِة َةى فًِة}:  وقاؿ{ وَة َة افَة ِة  ذَة ِة َة   وَة نَة ٌَة َة ونَة  فَة ْة افِة ُة نَة . {ا ْةمُة َة
أف بعث الشوؽ وظيفة ال ينفك عنها السائر إىل اهلل عز وجل، ولكن - يا مريد ا٣بّب- واعلم

ينبغي مضاعفة ىذا الشوؽ قبل شهر رمضاف لُتضاعف ا١بهد فيو، وىذا الشوؽ نوع من أنواع الوقود 
. اإلٲباين الذي ُٰبّفز على الطاعة، ٍب بو يذوؽ ا٤بتعبد طعم عبادتو ومناجاتو

و٦باالت الشوؽ عندؾ كثّبة أعظمها وأخطرىا الشوؽ إىل رؤية وجو اهلل عز وجل، وٲبكنك أف 
تتمرف على قراءة ىذا ا٢بديث مع ٙبديث نفسك ٗبنزلتها عند اهلل، وىل ستناؿ شرؼ رؤيتو أـ ال؟ قاؿ 

 :"ألم تبّيض : تريدون شيًئا أزيدكم؟ فيقولون: إذا دخل أىل الجنة الجنة يقول تبارك وتعالى
وجوىنا؟ ألم ُتدخلنا الجنة وتنّجنا من النار؟ فُيكشُف الحجاب، فما أُعطوا شيًئا أحب إليهم من 

. رواه مسلم. "النظر إلى ربهم

                                                        

البن القيم رحمو اهلل مقاالت رائقة حول كثير من األسماء والصفات جمعيا بعضيم في كتاب مستقل، ولمغزالي  ( ) 
. ال تخمو من ىنات تظير لممارس الكتاب والسنة" مختصر المقصد األسني"رسالة اختصرىا النبياني في 
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الشوؽ إىل لقاء اهلل وإىل جنتو ورٞبتو ورؤية أوليائو ُب ا١بنة وخاصة الشوؽ : وُب ٦باالت الشوؽ
.  ُب الفردوس األعلىللقاء النيب 

واحذر  (وخاصة ُب شهر رمضاف)واعلم أف ٥بذا الشوؽ لصوًصا وقطاًعا يتعرضوف لك، فاحذر الَبفو 
فتنة األمواؿ، واألوالد واألزواج، خلفهم وراءؾ وال تلتفت وامض حيث تؤمر، واجعل شعارؾ ُب شهر 

ء  ُة ْة  قَةااَة }  :رمضاف ي عَة َةى  ُةوَلَة ثَةرِة
عَة ِة ْة ُة   َة ٌْة  وَة ى رَة ِّ  إِة َة ضَة  {.  ِة َةرْة

 

 
 

 فحيَّهال إن كنت ذا ىمٍة فقْد    
فاطو المراحال ق   حدا بك حادي الشو             

 وال تنتظر بالسير رفقة قاعٍد   
اً ـــيك حاملـ ودُعو فإن العزم يكف                

*** 
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 القاعدة الثانية

: وجعل اهلل سبحانو وتعاىل لبعض الشهور فضبلً على بعض، كما قاؿ تعاىل:  قاؿ ابن رجب رٞبو اهلل
ا}  هَة نْة رُة ٌة   َةرْة َة َة ٌة  مِة ٌنُة  ذَة ِة َة  حُة ٌِّ ُة  ا دِّ نَّ   َة ْة ِةمُةواْة  فَة َة  ا ْة َة هِة  : وقاؿ تعاىل {  َةن ُة َة ُة ْة  فٌِة
هُةرٌة  ا ْةحَة ُّج } ا ٌة   َة ْة رُة  }: وقاؿ تعاىل {مَّ ْة ُةومَة هْة انَة   َة مَةضَة يَة  رَة اَة  ا َّذِة ننِة

{ ا ْة ُةرْة نُة  فٌِة ِة   ُة
كما جعل بعض األياـ والليايل أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خّبًا من ألف شهر، وأقسم بالعشر 

وما ُب ىذه ا٤بواسم الفاضلة موسٌم إال وهلل تعاىل فيو وظيفة من )وىي عشر ذي ا٢بجة على الصحيح 
وظائف طاعتو، ُيَبَّب ّٔا إليو، وهلل فيو لطيفة من لطائف نفحاتو، يصيب ّٔا من يعود بفضلو ورٞبتو 

عليو، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور واألياـ والساعات، وتقرب فيها إىل مواله ٗبا فيها من وظائف 
الطاعات فعسى أف تصيبو نفحة من تلك النفحات فيسعد ّٔا سعادة يأمن بعدىا من النار وما فيها 

اطلبوا الخير : "من اللفحات، وقد خرج ابن أيب الدنيا والطرباين وغّبٮبا من حديث أيب ىريرة مرفوًعا
دىركم كلو وتعرضوا لنفحات ربكم فإن هلل نفحات من رحمتو يصيب بها من يشاء من عباده 

 .(ضعيف ا١بامع)" وسلوا اهلل أن يستر عوراتكم ويُؤمن روعاتكم
إن هلل في أيام الدىر نفحات فتعرضوا لها، ": وُب الطرباين من حديث ٧بمد بن مسلمة مرفوًعا

. (صحيح ا١بامع) "فلعل أحدكم أن تصيبو نفحة فال يشقى بعدىا أبًدا
 "ليس من عمل يوم إال ُيختم عليو":  قاؿوُب مسند اإلماـ أٞبد عن عقبة بن عامر عن النيب 

. (صحيح ا١بامع)
ابن آدـ قد دخلت عليك اليـو : ما من يـو إال يقوؿ: روى ابن أيب الدنيا بإسناده عن ٦باىد قاؿ

ولن أرجع إليك بعد اليـو فانظر ماذا تعمل ُّب، فإذا انقضى طواه، ٍب ٱبتم عليو فبل يفك حٌب يكوف 
ا٢بمد هلل الذي أراحِب من : اهلل ىو الذي يَػُفضُّ ذلك ا٣باًب يـو القيامة، ويقوؿ اليـو حْب ينقضي
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عن مالك بن  (أي ابن أيب الدنيا)الدنيا وأىلها، وال ليلٍة تدخل على الناس إال قالت كذلك، وبإسناده 
. دينار

إين يـو جديد : يا أيهاؿ الناس: ليس يـو يأٌب من أياـ الدنيا إال يتكلم، يقوؿ: وعن ا٢بسن قاؿ
وعنو أنو كاف . وإين على ما يُعمل ُّب شهيد، وإين لو قد غربت الشمس مل أرجع إليكم إىل يـو القيامة

يا ابن آدـ اليـو ضيفك، والضيف مرٙبل ٰبمدؾ أو يذمُّك، وكذلك ليلتك، وبإسناده عن بكر : يقوؿ
زين أنو قاؿ

ُ
ابن آدـ اغتنمِب، لعلو ال يـو لك : ما من يـو أخرجو اهلل إىل أىل الدنيا إال ينادي: ا٤ب

. ابن آدـ اغتنمِب، لعلو ال ليلة لك بعدي: بعدي، وال ليلٍة إال تنادي
اعملوا ألنفسكم رٞبكم اهلل ُب ىذا الليل وسواده، فإف ا٤بغبوف : وعن عمر بن ذر أنو كاف يقوؿ

من غنب خّب الليل والنهار، واحملرـو من حـر خّبٮبا، وإ٭با ُجعبل سبيبلً للمؤمنْب إىل طاعة رّٔم ووباالً 
. ()أىػ. على اآلخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا هلل أنفسكم بذكره، فإ٭با ٙبيا القلوب بذكر اهلل

أف معرفة فضل ا٤بواسم يكوف ٗبطالعة ما ورد فيها من فضل وٗبا ٰبصل - رٞبِب اهلل وإياؾ-  واعلم
. للعبد من ا١بزاء إذا اجتهد

وٲبكنك مطالعة ىذه النصوص واآلثار ُب الكتب ا٤بعنية بالفضائل كرياض الصا٢بْب للنووي 
. والَبغيب والَبىيب للمنذري ولطائف ا٤بعارؼ البن رجب

 ***
 

                                                        

. فما بعدىا بتصرف يسير (40ص" )لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف "( ) 
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القاعدة الثالثة 

إذا كاف األصوليوف يعّرفوف العزٲبة بأهنا ما بُنيت على خبلؼ التيسّب كالصـو ُب السفر ٤بن أطاقو، 
وعدـ التلفظ بكلمة الكفر وإف قتل، فإف العزٲبة عند أىل السلوؾ ٥با حظ من ىذا ا٤بعُب فالعزٲبة أو 

. العـز عندىم ىو استجماع قوى اإلرادة على الفعل
وكأف صاحب العزٲبة ال رخصة لو ُب التخلف عن القياـ با٥بمة، بل ىو مطالب باستجماع قوتو 

. وشحذىا حٌب يطيق األداء
وغالب من تكلم ُب ىذا الباب مل يشر إىل أٮبية ٛبارين العزٲبة أي ٙبفيز ا٥بمة لتقوى على آّاىدة 
ُب األزمنة الفاضلة، مع أف الشرع أشار إىل ذلك باستحباب صـو شعباف لتتأىب النفس وتقوى على 

. صياـ رمضاف بسهولة
.  ُب قياـ الليل أف يبدأ بركعتْب خفيفتْب حٌب تَبيض نفسو وال تضجروكاف من ىدي النيب 

وأشار الشاطيب ُب ا٤بوافقات إىل أف السنن والنوافل ٗبثابة التوطئة وإعداد النفس للدخوؿ ُب 
. الفريضة على الوجو األكمل

أصبح )وكثّب من الناس يعقد اآلماؿ بفعل ٝبلة من الطاعات ُب شهر رمضاف فإذا ما أتى الشهر 
. وذلك ألنو مل ٰبل عقدة العادة والكسل والقعود (خبيث النفس كسبلف

والعزٲبة ال تكوف إال فيما ال تألفو النفوس أو ال ٙببو فتحتاج النفس إىل آّاىدة ُب معرفة فضل ذلك 
ى}   : العمل ا٤بكروه إليها ٍب ُب ٦باىدة وإرادات العجز والكسل، ولذلك قاؿ اهلل عن ا١بهاد عَة َة   وَة

واْة   َةن رَة ُة ًئا  َة ْة ٌْة وَة   َة رٌة  وَة ُة ٌْة  .{...  َّ ُة ْة   َة
وٛبارين العزٲبة من صميم القياـ ٕبق شهر رمضاف وٙبصيل ا٤بغفرة فيو ألنو ال قوة للنفس ما مل تُعد 

واْة  وَة َةوْة  }: العدة للطاعة قاؿ تعاىل ادُة ووَة   َةرَة رُة واْة  ا ْة ُة دُّج دَّ ً   َة ُة   َةعَة رِة َة  وَة َـة ِةن عُة ُة   َة هُة   ّة اثَة  ان ِة َة

هُة ْة  اَة   فَةثَة َّ َة قٌِة واْة  وَة دُة ٌنَة  مَة َة  اقْة ُة دِة  .{ا ْة َةاعِة
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- كتب ا٢بسن البصري إىل عمر بن عبد العزيز- ُب كتابو الصبلة والتهجد- قاؿ ابن ا٣براط
أما بعد، فإنو من حاسب نفسو ربح ومن غفل عنها خسر، ومن نظر العواقب ٪با، :  -رٞبهما اهلل

ومن أطاع فهو أفضل، ومن حُلم غنم، ومن اعترب أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم، فإذا ندمت 
وقد . فأقلع، وإذا جهلت َفَسْل، وإذا غضبت فأمسك، واعلم أف أفضل األعماؿ ما ُأكرىم النفُس عليو

إن ىذا الدين متين فأوغل فيو برفق فإن الُمنبتَّ ": اعَبض بعض العلماء بظاىر قوؿ رسوؿ اهلل 
اكفلوا من العمل ما تطيقون، فواهلل ال يمل اهلل حتى ": ، وبقولو ()"ال أرًضا قطع وال ظهًرا أبقى

 أال ، ومل يُرد ()"ليصّل أحدكم نشاطو، فإذا فتر أو كسل فليقعد": ، وبا٢بديث اآلخر()"تملوا
تعمل حٌب تنشط ٕبسك للعمل، وحٌب تقبل عليو وتبادر إليو، فإف النفس كسلى ثقيلة عن فعل ا٣بّب، 
بطيئة النهوض إىل أعماؿ الرب، فلو مل تصّل مثبلً حٌب تدعوؾ نفسك للصبلة وحٌب تنشط إليها وٚبف 

عليها ٤با صليت إال قليبًل، ورٗبا مل تصل معها أبًدا، وال قامت لك عن فراشها وال تركت راحتها وال 
. لذيذ نومها

:  بالرفق وحذر من اإلفراط ُب التعب الذي يقطع بصاحبو ويُقعده، وُب قولو وإ٭با أمر 
 ما يدؿ على االجتهاد ويبيح أخذ النفس ٗبا تكره منو، فإف اإلنساف "اكفلوا من األعمال ما تطيقون"

من العمل ويكسل عنو، فإذا ُكلّْفوُ أطاقو وقاـ بو وٙبمل ا٤بشقة فيو مع  (النوع)قد يكره على الضرب 
كراىيتو لو وكسلو عنو، فبل بد من ا٢بمل على النفس وأخذىا با١بد والكد، وٚبويفها بأف ُتسبق إىل 

اهلل عز وجل، وٙبذيرىا من أف ُيستأثر دوهنا ٗبا عند اهلل، وأف يصل العمل بالعمل واالجتهاد باالجتهاد 
 وىو الذي ٱباؼ معو االنقطاع واالنبتات، وُب حٌب يصل إىل ا٢بد الذي حذر منو رسوؿ اهلل 

يا صبيح تعود العبادة : "، وقاؿ أبو الدرداء لرجل يقاؿ لو صبيح()"الخير عادة والشر لحاجة": ا٣بّب
ليصل أحدكم " وأما قولو ". فإف ٥با عادة، وإنو ليس على األرض شيءٌ أثقل عليها من كافر

                                                        

. رواه البييقي في السنن وفيو ضعف ( ) 
. رواه البخاري ومسمم و أحمد ( ) 
. رواه البخاري ومسمم وأحمد ( ) 
. رواه ابن حبان مرفوًعا بإسناد حسن ( ) 
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أف تصلي ما دمت على نشاط فإذا خالطك - واهلل أعلم- فما أراد" نشاطو فإذا فتر أو كسل فليقعد
 الكسل الذي ال يقدر معو صاحبو على شيء إال بعد جهد الكسل أف تَبؾ الصبلة، وإ٭با أراد 

لثواب حاضر يُعرض عليو - جهيد وٞبل على النفس شديد، حٌب لو قيل مثبلً صلّْ وخذ كذا وكذا
مل يقدر فهذا ىو الكسل الذي يُنهى صاحبو عن العمل معو ٨بافة االنقطاع وترؾ العمل، - ويُرغب فيو

 الصبلة حٌب تشققت قدماه، وىذا إ٭با ىذا أو ٫بوه، واهلل أعلم، والدليل على ىذا القوؿ تكلُّفو 
ىو ُب النافلة وأما الفريضة فُتصلى على كل حاؿ، ُب الصحة وا٤برض يصليهما قائًما أو قاعًدا أو 

. ()من كتاب الصبلة والتهجد البن ا٣براط. مضطجًعا أو مكتوفًا أو كيف كاف وكيفما أمكن أىػ
ولعل ىذا التحقيق النفيس قد جّلى لك كوامن أسرار، فكن منها على ذُكر فإف ىذا ا٤بقاـ من 

. أنفس ما ٘بده ُب كتب الزىد والرقائق والسلوؾ
لقد فقو سلفنا الصا٢بوف عن اهلل أمره، وتدبروا ُب حقيقة الدنيا، ومصّبىا إىل اآلخرة، فاستوحشوا )

من فتنتها، و٘بافت جنؤّم عن مضاجعها، وتناءت قلؤّم من مطامعها، وارتفعت ٮبتهم على 
السفاسف فبل تراىم إال صوامْب قوامْب، باكْب وا٥بْب، ولقد حفلت تراٝبهم بأخبار زاخرة تشي بعلو 
ٮبتهم ُب التوبة واالستقامة، وقوة عزٲبتهم ُب العبادة واإلخبات، وىاؾ طرفًا من عباراهتم وعباداهتم الٍب 

: تدؿ على تشمّبىم وعزٲبتهم وٮبتهم
. من نافسك ُب دينك فنافسو، ومن نافسك ُب دنياه فألقها ُب ٫بره: قاؿ ا٢بسن

إف استطعت أال يسبقك إىل اهلل أحد فافعل، وقاؿ الشيخ مشس الدين : وقاؿ وىيب بن الورد
ما بلغِب عن أحد من الناس أنو تعبد عبادة إال تعبدت نظّبىا وزدت : ٧بمد بن عثماف الَبكستاين

. عليو
لو أف رجبلً ٠بع برجل ىو أطوع هلل منو فمات ذلك الرجل غًما ما كاف ذلك : وقاؿ أحد العباد

. بكثّب
. الوضوء لكل صبلة، وا٤بصحف فيما بينهما: ما كاف ابن عمر يفعل ُب منزلو؟ قاؿ: وقيل لنافع

                                                        

(. 305ص" )الصالة والتيجد "( ) 
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. وكاف ابن عمر إذا فاتتو صبلة ا١بماعة صاـ يوًما، وأحيا ليلة، وأعتق رقبة
لو أمسكت أو رفقت :  قبل موتو اجتهاًدا شديًدا، فقيل لوواجتهد أبو موسى األشعري 

عن ا٣بيل إذا أُرسلت فقاربت رأَس ٦براىا أخرجت ٝبيع ما عندىا، والذي : بنفسك بعض الرفق؟ فقاؿ
. فلم يزؿ على ذلك حٌب مات: بقي من أجلها أقلُّ من ذلك، قاؿ

ما وجدت للمؤمن ُب الدنيا مثبلً إال مثل رجٍل على خشبة ُب : قاؿ مورؽ العجلي: وعن قتادة قاؿ
. لعل اهلل أف ينجيو" يا رب يا رب: "البحر، وىو يقوؿ

كاف من يرى سفياف الثوري يراه كأنو ُب سفينة ٱباؼ الغرؽ، أكثر ما تسمعو : وعن أسامة قاؿ
". يا رب سّلم سّلم: "يقوؿ

واهلل إنو لينبغي للرجل ا٤بسلم أف يزيده ما يرى ُب : دخلنا على أيب التياح نعوده، فقاؿ: وعن جعفر
. الناس من التهاوف بأمر اهلل أف يزيده ذلك جًدا واجتهاًدا، ٍب بكى

ما رأيت أحًدا : وعن فاطمة بنت عبد ا٤بلك زوج أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن عبد العزيز رٞبو اهلل قاؿ
أكثر صبلة وال صياًما منو وال أحًدا أشد فرقًا من ربو منو، كاف يصلي العشاء ٍب ٯبلس يبكي حٌب 

تغلبو عيناه ٍب ينتبو فبل يزاؿ يبكي تغلبو عيناه، ولقد كاف يكوف معي ُب الفراش فيذكر الشيء من أمر 
. اآلخرة فينتفض كما ينفض العصفور من ا٤باء وٯبلس يبكي فأطرح عليو اللحاؼ

يا مغّبة، قد يكوف من الرجاؿ من ىو أكثر : قالت فاطمة بنت ا٤بلك: وعن ا٤بغّبة بن حكيم قاؿ
صبلة وصياًما من عمر ابن عبد العزيز ولكِب مل أر من الناس أحد قط كاف أشد خوفًا من ربو من 

عمر، كاف إذا دخل البيت ألقى نفسو ُب مسجده، فبل يزاؿ يبكي ويدعو حٌب تغلبو عيناه، ٍب 
. يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلتو ٝبعاء

أال ٚبربيِب عن : وعن أيب عبيدة بن عقبة بن نافع أنو دخل على فاطمة بنت عبد ا٤بلك فقاؿ
. ما أعلم أنو اغتسل من جنابة وال احتبلـ منذ اسُتخِلف: عمر؟ قالت

وكاف األسود بن يزيد ٯبتهد ُب العبادة، ويصـو ُب ا٢بر حٌب ٱبضر جسده ويصفر، فكاف علقمة 
كرامتها أريد، وكاف يصـو حٌب ٱبضر جسده ويصلي : مِلَ تعذب نفسك؟ فيقوؿ: بن قيس يقوؿ لو
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: إف اهلل عز وجل مل يأمرؾ بكل ىذا، فقاؿ: حٌب يسقط، فدخل عليو أنس بن مالك وا٢بسن فقاال لو
. إ٭با أنا عبد ٩بلوؾ ال أدع من االستكانة شيًئا إال جئت بو

ىل ىو إال أين : كيف صربؾ على سهر الليل وظمأ ا٥بواجر؟ فقاؿ: وقيل لعامر بن عبد اهلل
صرفت طعاـ النهار إىل الليل ونـو الليل إىل النهار؟ وليس ُب ذلك خطّب أمر، وكاف إذا جاء الليل 

، فما يناـ حٌب يصبح: قاؿ . أذىب حُر النار النـو
وإنكم لتهتموف؟ أما واهلل لئن استطعت : قاؿ عامر بن قيس لقـو ذكروا الدنيا: وعن ا٢بسن قاؿ

. ففعل واهلل ذلك حٌب ٢بق باهلل: ألجعلنهما ٮبًا وا حًدا، قاؿ
يا عجًبا ٤بن يعرؼ أف ا١بنة تُزيَّن فوقو والنار ُتَسعَُّر ٙبتو كيف يناـ : وعن أٞبد بن حرب قاؿ

بينهما؟ 
قومي : وكاف أبو مسلم ا٣بوالين قد علق سوطًا ُب مسجد بيتو ٱبّوؼ بو نفسو، وكاف يقوؿ لنفسو

تناوؿ سوطو  (الفتور)فواهلل ألزحفن بك زحًفا، حٌب يكوف الكلل منك ال مِب، فإذا دخلت الفَبة 
 أف أيظن أصحاب ٧بمد : أنت أوىل بالضرب من دابٍب، وكاف يقوؿ: وضرب بو ساقو، وقاؿ

. يستأثروا بو دوننا؟ كبل واهلل لُُتزاٞبَنَّهم عليو زحاًما حٌب يعلموا أهنم قد خلفوا وراءىم رجاالً 
رجٌل أصيب ٗبصيبة، منكسر الطرؼ، منخفض الصوت، : وكاف منصور بن ا٤بعتمر إذا رأيتو قلت

ماذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي : رْطب العينْب، إف حركتو جاءت عيناه بأربع، ولقد قالت لو أمو
يا أماه، أنا اعلم ٗبا : الليل عامتو ال تسكت؟ لعلك يا بِب أصبّت نفًسا، لعلك قتلت قتيبًل، فيقوؿ

. صنعت نفسي
كاف لو قيل لو إف ملك ا٤بوت على الباب ما عنده زيادة ُب : وقاؿ ُىشيم تلميذ منصور بن زاذاف

. العمل
القيامة : وكاف صفواف بن سليم قد تعقدت ساقاه من طوؿ القياـ، وبلغ من االجتهاد ما لو قيل لو

. اللهم إين أحب لقاءؾ فأحب لقائي: غًدا ما وجد مزيًدا، وكاف يقوؿ
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لو قلت لكم إين ما رأيت ٞباد بن سلمة ضاحًكا قط صدقْػُتكم، : وعن موسى بن إ٠باعيل قاؿ
كاف مشغوالً بنفسو، إما أف ٰبدث وإما أف يقرأ وإما أف يسبح وإما أف يصلي، كاف قد قسم النهار 

. على ىذه األعماؿ
كاف األعمش قريًبا من سبعْب سنة مل تفتو التكبّبة األوىل، واختلفت إليو أكثر من : وعن وكيع قاؿ

. ستْب سنة فما رأيتو يقضي ركعة
ما أتينا سليماف التيمي ُب ساعة يطاع اهلل عز وجل فيها إال وجدناه : وعن ٞباد بن سلمة قاؿ

مطيًعا، إف كاف ُب ساعة صبلة وجدناه مصلًيا، وإف مل تكن ساعة صبلة وجدناه إما متوطًئا أو عائًدا 
. فكنا نرى أنو ال ٰبسن يعصي اهلل عز وجل: أو مشيًعا ١بنازة أو قاعًدا ُب ا٤بسجد، قاؿ
. فهؤالء ىم أ٭بوذج السالكْب الصادقْب

فالح م  فتشبهوا بهم إن لم تكونوا        مثلهم إن التشبو بالكرا
وىذه كانت سّبهتم ُب ٦باىدة النفس ومغالبة ا٥بوى فاستحضرىا عند ىبوب ريح الكسل وسل اهلل 

. حسن العمل
 

 ***
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 القاعدة الرابعة

ليس ىناؾ أشأـ على السائر إىل اهلل من البطالة وصحبة البطالْب، فالصاحب ساحب، والقرين 
. با٤بقاّرف يقتدي

والربىاف الذي يعطيو السالكوف عبلمة لصدقهم أهنم يأبوف غبل ا٥بجرة واالنضماـ إىل القافلة )
ويذروف كل رفيق يثبطهم ويزين ٥بم إيثار السبلمة، ينتفضوف ويهجروف كل قاعد، ويهاجروف مع 

. ()(ا٤بهاجرين إىل اهلل، ويطرحوف أغبلؿ الشهوات وحب األمواؿ عن قلؤّم
اترؾ أرضك فإهنا أرض سوء واذىب إىل أرض كذا وكذا : و٤با أراد قاتل ا٤بائة أف يتوب حًقا قيل لو

فبلبد ٤بن أراد ٙبصيل ا٤بغفرة من شهر رمضاف . متفق عليو. فإف ّٔا أناًسا يعبدوف اهلل فاعبد اهلل معهم
ْخِلدين إىل األرض ويزامل ذوي ا٥بمم العالية كما قاؿ ا١بنيد

ُ
. سّبوا مع ا٥بمم العالية: أف يَبؾ ا٤ب

 }:  بصحبة آّّدين ُب السّب إىل اهلل وترؾ الغافلْب فقاؿ عز من قائل وقد أمر اهلل خّب ا٣بلق 
ااْة ِةرْة  ٌنَة  مَة َة  نَة ْة َة َة  وَة ونَة  ا َّذِة عُة دْة ا ِة  رَة َّهُة  ٌَة دَة ًِّ   ِةا ْة َة ا ْة َة ِة ونَة  وَة ٌدُة هَة ُة  ٌُةرِة َلَة  وَة ْة  وَة

دُة  ا َة   َة ْة نَة ٌْة هُة ْة  عَة نْة ٌدُة  عَة ٌنَة َة   ُةرِة ا ِة  نِة ٌَة ا ا ْةحَة ٌَة نْة َلَة  ا دُّج نْة   ُة ِة ْة  وَة ا مَة ن قَة ْة َة ُة   َةغْة َة ْةنَة  عَة

ا نَة رِة ا َّ َة َة  ذِة ْة ا ُة  وَة وَة انَة   َة رُة ُة  وَة َة ً ا  َةمْة ا َّ ِة ْة }: ، وقاؿ عز وجل{ فُةرُة اَة   وَة نْة   َة ٌِة ا َّ ِة ْة  مَة  وَة

اَة  نْة   َة ٌِة ًَّ   َةنَةا َة  مَة ا}: ، وقاؿ{إِة َة ٌَة ا   ٌُّجهَة ٌنَة   َة نُةواْة  ا َّذِة َة  ا َّ ُةواْة   مَة  مَة َة  وَة ُةونُةواْة   ّة

نَة  قٌِة ادِة  .{ا اَّ
فلو صحب اإلنساف من يظنوف أف قياـ الساعة من الليل إ٪باز باىر فهو مغبوف لن يْعُدو قدره، بل 

سيظل راضًيا عن نفسو مانِّا على ربو بتلك الدقائق الٍب أجهد نفسو فيها ولكنو لو رأى األوتاد من 
فأقل أحوالو أف يظل حسّبًا  (وىم ُمتَػَقالُّونْػَها)حولو تقف الساعات الطواؿ ُب هتجد وتبتل وبكاء 

. كسّبًا على تقصّبه مردًدا

                                                        

(. 140ص)لمراشد " الرقائق  "( ) 
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أنا العبد المخلَُّف عن أُناٍس            حَوْوا من كل معروٍف نصيبا 
. الراحة للرجالة غفلة: ونبذ البطالة ىجّبي الناسك ُب كل زماف، وقد قيل

. ال تقعدوا فُراًغا فإف ا٤بوت يطلبكم: وقاؿ شعبة بن ا٢بجاج البصري أمّب ا٤بؤمنْب ُب ا٢بديث
طلب الراحة ُب الدنيا ال يصح ألىل ا٤بروءات، فإف أحدىم مل يزؿ تعباف ُب كل : وقاؿ الشافعي

. زماف
إذا خلع الراحة وأعطى آّهود : كيف السبيل ليكوف ا٤برء من صفوة اهلل؟ فقاؿ: وقيل ألحد الزىاد

. ُب الطاعة
. عند أوؿ قدـ يضعها ُب ا١بنة: مٌب ٯبد العبد طعم الراحة؟ فقاؿ: وقيل لئلماـ أٞبد

أما البحث عن ذوي ا٥بمم وا٤بروءات وأصحاب السرّْ مع اهلل فهي بُغية كل ٨بلص ُب سّبه إىل 
. إ٭با ٯبلس الرجل إىل من ينفعو ُب دينو: اهلل، قاؿ زين العابدين

إخواننا أحب إلينا من أىلنا وأوالدنا، ألف أىلنا يُّذّكروننا بالدنيا وإخواننا : وقاؿ ا٢بسن البصري
: يُّذّكروننا باآلخرة، قاؿ شاعر

لعمرك ما ماُل الفتى بذخيرة         ولكنَّ إخوان الثقات الذخائُر 
إف لك من خليلك نصيًبا، وإف لك : وكاف من وصايا السلف انتقاء الصحة، قاؿ ا٢بسن البصري
. نصيًبا من ذكر من أحببت، فاتقوا اإلخواف واألصحاب وآّالس

فاجتهد أيها األريب باحثًا عن أعواف ا٤بسّب أصحاب ا٥بمم العالية، إبث عنهم ُب ا٤بساجد 
بالضرورة، اسأؿ عنهم ُب ٦بالس التقاة، ال تستبعد ا٤بفاوز لتصل إليهم ولو اقتضى األمر أف تعلن ُب 

. الصحف السيارة
 (معٌْب على ا٣بّب ُب شهر رمضاف:  مطلوبٌ )

 .. يا لو من إعبلف
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مع ىذه الصحبة تتحاثوف على تدارؾ الثواين والدقائق، ٙباسبوف أنفسكم على الزفرات واألوقات 
الغاليات، لو فرط أحدكم ُب صبلة ا١بماعة وجد من يستحثو على عقاب نفسو كما كاف يفعل ابن 

. عمر
 }ترى البطالْب يصلوف الَباويح سويعة ٍب يسهروف ويسمروف ويسمدوف وتضيع عليهم صبلة الفجر 

حْة َة ُةونَة  وَة ُة ْة  نُةونَة   َةنَّهُة ْة  ٌَة ً ا ٌُةحْة ِة نْة    {.اُة

أوقاهتم بالذكر وتبلوة القرآف :  أخرْبؾ ٕباؿ من اجتمعوا على السّب إىل اهللؿال أيها الرشيد، تعا
معمورة، مساجدىم هتتز بضجيج البكاء من خشية اهلل، تراىم ذابلْب من خوؼ اآلخرة، وعند العبادة 

فاتتِب صبلة ا١بماعة، دع عنك : تراىم رواسي شا٨بات كأهنم ما خلقوا إال للطاعة، ليس ُب قاموسهم
سبحانك ما عبدناؾ : أصل الصبلة، تراىم ُب قيامهم وقعودىم مطأطئْب على حياء من اهلل يقولوف

. حق عبادتك
ا}ليلهم، وما أدراؾ ما ليلهم؟ ٫بيب الثكاىل يتوارى عند نشيجهم  أَةنَّمَة اقُةونَة    َة وْة ِة  إِة َةى ٌُة َة  ا ْةمَة

ونَة  وَة ُة ْة  رُة ن ُة صبلهتم ُب ظبلـ ُ٘بلُّْل بأنوار الكرامة، فهم ُب حللها يتبخَبوف، وببهاء مناجاهتم   {ٌَة
لرّٔم يتيهوف، ٧بى استغفار األسحار سخائم قلؤّم، فهم ُب نعيم األنس يتقلبوف، وبلذيذ ا٣بطاب 

: ٱبربنا (ا٢بفظي)يستمتعوف، وىذا 
 ارهْ ــٍم وإشــكل ِعلْ   ْت       ـد يقول طاحـوالجني

ْه ارـت تلك العبـوانمح ْت          ـتالش وماٌت ـورس
ْه ارـا البشـرًا فيوـْت             سحـتوال ات ـوركيع
ا ـ الّدفيننـز ذلك الك  ل           ـآي المـا فـورأين

 يناـعـاشـام الليالي             بصالة الخـاز من قـف
 

واعلم أيها النبيو إف من ٛباـ سعيك لتحصيل ا٤بغفرة من شهر رمضاف أف تبحث لك عن شيخ 
ا أو طالب علم، ولكنك من ٢بظو ولفظو تعلم 

ً
مرّب أريٍب، قد يكوف ظاىرًا أو خفًيا، قد يكوف عا٤ب



  -25 - 

أنو صاحب سّر مع اهلل، ومثل ىؤالء يشتهر أمرىم غالًبا بْب الناس، وإف بالغوا ُب التخفي فلن تعدـ 
. من يدلك عليهم إذا أكثرت التسأؿ عنهم

. وشرط انتفاعك ّٔم أف يكونوا من أىل السنة والنسك السلفي، فهؤالء ىم أمنة األمة وىداهتا
ومثل ىؤالء تنتفع ّٔديهم ود٥بم و٠بتهم وبفعا٥بم قبل أقوا٥بم، تراىم ُب الصبلة ٭بوذًجا للرىبوت 

والتبتل والتنسك، تكبّبهتم ُب الصبلة وإف خفتت ّٔا أصواهتم فكأهنا صرخة ُب ٦برات الكوف ٕبقيقة 
. أكربية اهلل

ركوعهم وسجودىم رمز السجود لكل الكائنات، إذا أبصرت عيناؾ عبادهتم وددت لو سبحت ا٣بليقة 
ا إِةنَّا }: كلها بتسبيحهم، ولعلها تفعل، أما قاؿ اهلل عن داود نَة رْة ااَة   َة َّ نَة  مَة َة ُة  ا ْة ِة َة  ٌُة َة ِّحْة

 ًِّ ااِة   ِةا ْة َة ِة رَة ِة ْة ااْة رَة  * وَة ٌْة ا  َّ حْة ُةورَة ً  وَة ا ٌة   َّ ُة   ُةاٌّل  مَة  {. َةوَّ
 .اللهم إنا نسألك صحبة الصا٢بْب وأ٢بقنا ّٔم ُب جنات النعيم

*** 
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القاعدة الخامسة 

 
 

إن المؤمن يرى ذنوبو كأنو قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليو وإن الفاجر يرى ": قاؿ 
. رواه البخاري" ذنوبو كذباب مر على أنفو فقال بو ىكذا

: ألف ٮبة أبناء اآلخرة تأىب إال الكماؿ، وأقل نقص يعدونو أعظم عيب، قاؿ الشاعر
ام ـادرين على التمـولم أر في عيوب الناس عيًبا        كنقص الق

: وعلى قدر نفاسة ا٥بمة تشرئب األعناؽ، وعلى قدر خساستها تثَّاقل إىل األرض، قاؿ الشاعر
على قدر أىل العزم تأتي العزائم      وتأتي على قدر الكرام المكارم 

: ومن لنا ٗبعصـو عن عيب غّب األنبياء ويردد: وىذا رد على من يقوؿ
من ذا الذي ترجى سجاياه كلها       كفى بالمرء نبالً أن تعد معايبو 

فهي مبنية على التهمة،  (أيها األريب)فإف ىذه القاعدة ُب التعامل مع الناس، أما معاملة النفس 
: وعلى طلب الكماؿ وعدـ الرضا بالدوف

   تعبت في مرادىا األجساُم    فإذا كانت النفوس كبارًا     
فإذا  (تأمل)فذاؾ السالك دوًما يستكمل عناصر اإلٲباف، كلما علم أف ٜبة ثلمة، يعـز لذلك عزمة 

شرع ُب االستكماؿ، أدرؾ ضرورة الصفاء فيو، وأف يرفأ ويرُتق ٔبنس ما وىبو اهلل من خّب آنًفا لئبلً 
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فيعـز لذلك عزمة أخرى فثالثلة تستدعي رابعة ُب  (وجود العيب مع خصاؿ ا٢ُبسن)يفضحو النشاز 
. (أي استكماؿ عناصر اإلٲباف)( )هنضات متوالية حٌب يصيب مراده

ىذه العزمات ا٤بتوالية تستحثها ُب كل زماف، ولكن قد يتسرطن عيب ويتجذر ذنب وتتأصل 
عادة، وال ٯبدي مع مثل ىذا أساليب عبلج تقليدية، إ٭با ىي عملية جراحية استئصالية تتطلب ٞبيًة 

متوفرة ُب شهر رمضاف، وٮِبًة شحذهتا قبيل ىذا الزماف ا٤ببارؾ، فما بقي إال أف تضع مبضع العزٲبة 
ا٢باد ؤبلد وصرب على آالـ القطع تستأصل تلك األوراـ الناىشة ُب نسيج إٲبانك وتقواؾ، ال تستعمل 

أي ٨بدر، فإف شأف ا٤بخدر أف يسافر بك ُب ٠بادير السكارى وأوىاـ ا٢بيارى، فتفيق دوف أف تدري 
بأي الوـر مل ُيستأصل بكاملو، بل بقيت منو ُمضغةٌ متوارية ريثما تتسرطن ثانية فإذا كنت مدخًنا أو 
مبلٌب بالنظر أو الوسوسة أ والعشق فبادر إىل تقييد كل ىذا الببلء وابدأ العمليات ا١براحية ُب شهر 

رمضاف وال تتذرع بالتدرج الذي ٠بيناه ٨بدرًا، بل اىجر الذنب وقاطع ا٤بعصية وابَُب العادة وال ٘بزع من 
. غزارة النزيف وشدة اآلالـ، فإنو ٜبن العبلج الناجح، وضرورة الشفاء البات الذي ال يغادر سقًما

ووجو كوف شهر رمضاف فرصة سا٫بة لعبلج اآلفات وا٤بعاصي والعادات، إنو شهر ٞبية أي امتناع 
والشهوات مادة النشوز والعصياف، كما أف الشياطْب فيو تصّفد وىم أصل  (طعاـ وٝباع)عن الشهوات 

ٝباعية الطاعة، حيث ال يبصر الصائم ُب الغالب إال أمًة : كل ببلء يصيب ابن آدـ، أضف إىل ذلك
تصـو وتتسابق إىل ا٣بّبات فتضعف ٮبتو ُب ا٤بعصية وتقوى ُب الطاعة، فهذه عناصر ثبلثة مهمة 

. تتضافر مع عزٲبة النفس الصادقة لئلصبلح فيتوّلد طقس صحي وظروؼ مناسبة الستئصاؿ أي داء
وقبل كل ذلك وبعده ال ٯبوز أف ننسى ونغفل عن ديواف العتقاء والتائبْب وا٤بقبولْب الذي يفتحو 

الرب جل وعبل ُب ىذا الشهر، وبنظرة عابرة إىل ٝبهور ا٤بتدينْب ٘بد بداياهتم كانت بعربات ىاطلة ُب 
. سكوف ليلٍة ذات نفحات من ليايل رمضاف

وما مل تتحّفز ا٥بمم لعبلج اآلفات ُب ىذا الشهر لن تبقى فرصة ألولئك السالكْب أف يربأوا، فمن 
. حـر بركة رمضاف ومل يربا من عيوب نفسو فيو، فأي زماف آخر يستظل بربكتو

                                                        

(. 38ص" )العوائق "( ) 
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من أدرك شهر رمضان فلم يغفر لو فدخل النار فأبعده ": وُب صحيح ابن خزٲبة أف جربيل قاؿ
. ا٢بديث صحيح. "آمين:  قالأي النبي : "اهلل، قل آمين، فقلت

بعًدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر لو، إذا لم يفغر لو ": وروى البطراين بسند ضعيف عن النيب 
أتاكم رمضان شهر بركة ": وروى الطرباين بإسناد فيو نظر عن عبادة بن الصامت مرفوًعا:  قاؿ"فمتى؟

يغشاكم اهلل فيو فينزل الرحمة ويُحطُّ الخطايا ويستجيب فيو الدعاء، ينظر اهلل تعالى إلى 
 "تنافسكم فيو ويباىي بكم مالئكتو فأروا اهلل من أنفسكم خيًرا فإن الشقي من حرم فيو رحمة اهلل

. ا٢بديث
أما استحضار أنواع الطاعات وتقييدىا وتوطْب العزٲبة على أدائها ُب رمضاف فهو من أىم ما 

ُيستعدُّ لو ُب ىذا الشهر، وعلى ىذا األصل ٙبمل كل النصوص الواردة ُب فضل رمضاف واالجتهاد 
. فيو، فمعظمها صريح أو ظاىر ُب أنو قيل قبل رمضاف أو ُب أولو

وٲبِّب بعض ا٣بياليْب نفسو بأماين العزٲبة الٍب ال تعدو أف تكوف سرابًا ٰبسبو الظمآف ماء حٌب إذا 
. جاءه مل ٯبده شيًئا

فنراه ٰبلم أحبلًما وردية بأف ٯبتهد ُب ىذا الشهر اجتهاًدا عظيًما، وتراه يرسم لنفسو صور ا٢ببلؿ 
. اليـو ٟبر، وغًدا أمر: وأّٔة الوالية، فإذا ما ىجم الشهر، قاؿ ا٤بسكْب

ولو أف ىؤالء كانت ٥بم قبل شهر رمضاف جوالت ُب ميادين االجتهاد ُب الطاعة ألنسوا من 
نفوسهم خّبًا لكنهم طمعوا ُب نواؿ الُقرب و٤با يستكملوا زاد ا٤بسّب كمثل من ذىب إىل السوؽ ببل 

. تنكب ال يقطرؾ الزحاـ: ماؿ فبل ٯبهد إذا نفسو ُب ا٤بساومة بل يقاؿ لو
يا رسوؿ اهلل، غبت عن أوؿ قتاؿ قاتلت فيو :  بعد غزوة بدر٤با قاؿ أنس بن النضر لرسوؿ اهلل 

ا٤بشركْب، واهلل لئن أشهدين اهلل قتاؿ ا٤بشركْب لّبين اهلل ما أصنع، ٍب رووا لنا أهنم وجدوه ُب أُحد صريًعا 
. بو بضع وستوف ما بْب ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، علمنا ما أضمر الرجل
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يا رسوؿ اهلل ما بايعتك إال على سهم يدخل ىهنا فأدخل ا١بنة، قاؿ لو : و٤با قاؿ ذلك الصحايب
ٍب رووا أف السهم دخل من موضع إشارتو، علمنا ما عـز عليو " إن تصُدق اهلل يصدُقكُ : "الرسوؿ 

 الرجل
 وتأتي على قدر الكرام المكارم     على قدر أىل العزم تأتي العزائم      

 وتصغُر في عين العظيم العظائم      وتعظم في عين الصغير صغارىا            
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القاعدة السادسة 

 
واعلم أف االستعداد للطاعة و٧باسبة النفس عليها وظيفتاف متباينتاف، لكنهما متداخلتاف أي 

. يتعاقباف ويتوارد أحدٮبا على اآلخر
واْة  وَة َةوْة  }: أما اإلعداد للعمل فهو عبلمة التوفيق وأمارة الصدؽ ُب القصد، قاؿ تعاىل ادُة   َةرَة

ووَة  رُة واْة  ا ْة ُة دُّج دَّ ً   َة ُة   َةعَة ، والطاعة البد أف ٲُبهَّد ٥با بوظائف شرعية كثّبة حٌب تؤٌب أكلها { عُة
وٯُبتبِب جناىا، وخاصة ُب شهر رمضاف حيث تكوف األعماؿ ذات فضل وثواب وشرؼ مضاعف 

. لفضل الزماف
فصبلة ا١بماعة البد أف تسبق بإحساف الوضوء ونية صادقة حسنة ُب ٙبصيل األجر وزيارة اهلل عز 

وا٤بسارعة ُب ٠باع خطابو وااللتذاذ  (حي على الصبلة)وجل ُب بيتو وتعظيم أمره والبدار ُب تلبية ندائو 
. ٗبناجاتو ولقائو

صالة الرجل في جماعة َتضُعُف صالتو في بيتو ": قاؿ رسوؿ اهلل :  قاؿفعن أيب ىريرة 
وفي سوقو خمًسا وعشرين ضعًفا، وذلك أنو إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد ال 
ُيخرجو إال الصالة لم يخط خطوة إال رفعت لو بها درجة وحطت عنو بها خطيئة، فإذا صلى لم 

اللهم صل عليو، اللهم ارحمو، : تزل المالئكة تصلي عليو ما دام في مصاله ما لم ُيحدث، تقول
. متفق عليو" وال يزال في الصالة ما انتظر الصالة

: وٰبتفُّ ّٔذا اإلعداد ُب التطهر والنيات إعداٌد نفسي للْقيا اهلل عز وجل، ويكوف ذلك بأمور منها
ترداد األفكار الشرعية الواردة عند ا٣بروج من البيت وا٤بشي إىل ا٤بسجد فإهنا مهمة ُب حضور القلب 
ومنها عدـ فعل ما يتناَب مع الوقار والطمأنينة أثناء ا٤بشي إىل ا٤بسجد كتشبيك األصابع وكثرة التلفت 

وعدـ اإلسراع والسعي، وذلك أف  (وخاصة ُب ىذه العصور)والتطلع إىل ا٤بارة وزخارؼ وزىرة الدنيا 
إذا أقيمت الصالة فال ": ا٤بشي إىل الصبلة جزء ىاـ ٩بهد للخشوع ُب الصبلة، لذا قاؿ النيب 
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فإن ":  متفق عليو، وُب رواية ٤بسلم"تأتوىا وأنتم تسعون وأتوىا وأنتم تمشون وعليكم السكينة
وال ينبغي أف يكثر من الضحك قبل الصبلة   ،"أحدكم إذا كان يعمُد إلى الصالة فهو في صالة

. وبعدىا فإنو يذىب لذة ا٣بشوع ويقسي القلب وٰبوؿ بينو وبْب الشعور بثمرة الطاعة
وعند دخوؿ ا٤بسجد البد أف يدخلو معظًما مظهرًا الوجل من مهابة ا٤بكاف وصاحبو، فإف ا٤بساجد 

أعوذ باهلل العظيم وبوجهو : منازؿ الرٞبة ومهابط الربكات، لذا شرع أف يقوؿ الداخل إىل أي مسجد
. الكرًن وسلطانو القدًن من الشيطاف الرجيم

فإذا دخل ا٤بسجد شرع ُب السنة الراتبة أو النافلة ريثما يقاـ للصبلة، وأٮبية ىذه السنة أو النافلة 
. تكمن ُب هتيئتها وٛبهيدىا للفريضة لكماؿ ا٢بضور فيها

. ٍب يشرع ُب صبلة الفريضة مستحضرًا ما سنذكره عن وسائل ٙبصيل لذة الطاعة ُب الصبلة
ومن جنس ىذا االستعداُد لصبلة الَباويح فإهنا من أعظم العبادات ُب ليايل رمضاف، ففي 

، وعن "من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم من ذنبو":  قاؿالصحيح أف رسوؿ اهلل 
 رمضاف فلم يقم بنا شيًئا من الشهر حٌب بقي سبٌع فقاـ بنا حٌب صمنا مع رسوؿ اهلل : أيب ذر قاؿ

ذىب ثلث الليل، فلما كانت السادسة مل يقم بنا، فلما كانت ا٣بامسة قاـ بنا حٌب ذىب شطر الليل، 
إن الرجل إذا ": فقاؿ: ، قاؿ(أي قمت بنا الليلة كلها)يا رسوؿ اهلل، لو نفلتنا قياـ ىذه الليلة : فقلت

.  رواه أبو داود بإسناد صحيح"صلى مع اإلمام حتى ينصرف ُحِسب لو قيام الليلة
ويشكو كثّب من ا٤بواظبْب على قياـ الليل ُب رمضاف من عدـ ٤بسهم لثمرة ىذه الصبلة مع 

. اعتقادىم بأٮبيتها وسعيهم لبلوغ الغاية من أدائها
وا٢بق أف ىذه الصبلة ا٤بهمة كغّبىا ٙبتاج إىل إعداد وهتيئة، فيلـز الراغب ُب االنتفاع من صبلة 

الَباويح إقبلؿ الطعاـ للغاية، وٰببَّذ أف يأٌب ا٤بسجد وُب بطنو مسُّ من جوع، فإنو مثمر جًدا ُب 
حضور القلب، وينبغي عليو أف يتطهر جيًدا ويلبس أحسن الثياب ويأٌب الصبلة مبكرًا، وقبيح جًدا أف 
تفوتو صبلة العشاء، فهذا دليل ا٢برماف وعدـ الفقو ُب الدين، فإف صبلة العشاء ُب ٝباعة تعدؿ قياـ 
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وما تقرب ": نصف ليلة كما ُب ا٢بديث، فوؽ كوهنا فريضة واهلل عز وجل يقوؿ ُب ا٢بديث القدسي
.  رواه البخاري"إلّي عبدي بأحب إلّي مما افترضتو عليو

 يستحضر القدـو على اهلل والوفادة إليو وانتهاز فرصة التعرض لرٞبتو ومغفرتو والعتق من النار، ٍب
ويذىب إىل ا٤بسجد يدفعو الشوؽ والرغبة ُب الفضل، ويكدره ا٢بياء من اهلل وخوؼ الرد واإلعراض، 

ويطلب مساجد أىل السنة حٌب يُوَىَب للصا٢بْب إف كاف من غّب ا٤بقبولْب ٍب يستحضر ما ذكرناه من 
. وظائف عند الدخوؿ ُب الصبلة وأثنائها

أما ٧باسبة النفس على الطاعات فهذا من أنفع الوظائف الٍب يقـو ّٔا العابدوف ُب شهر رمضاف، 
. واألصل أف احملاسبة وظيفة الزمة للسالك طريق اآلخرة، ولكنها تتأكد وتزداد ُب ىذا الشهر

فحُص الطاعة ظاىًرا وباطًنا، وأوالً وآخًرا، بحثًا عن الثمرة ليعرف مأتاىا : والمحاسبة معناىا
. فيحفظَو، وقدرىا فينميو، ووصوالً للنقص سابًقا، ليتداركو الحًقا

. واحملاسبة تكوف قبل العمل وأثناءه وبعده
أما قبلو فباالستعداد لو واستحضار ما قّصر فيو حٌب يتبلفاه، وأثناءه ٗبراقبة العمل ظاىرًا وباطًنا 

. أولو وآخره، واحملاسبة بعد العمل بإعادة ذلك العمل
وىذه احملاسبة إذا واظب عليها ا٤برء صارت مسلًكا ال ٰبتاج إىل تكّلف ومعا١بة وسيجد ِغبَّ ىذه 

. احملاسبة وٜبرهتا تزايًدا ُب مقاـ اإلحساف الذي سعى إليو كل السالكوف وىي أف يعبد اهلل كأنو يراه
ومثل ىذه احملاسبة ينبغي أف تكوف ُب ا٣بفاء، ٰباور نفسو وىواه ويعاِب أي قصور بِلـو نفسو 

. وتقريعها وعقأّا على كسلها وٟبو٥با
وال يُنصح ٗبداومة االعتماد على أوراد احملاسبة الشائعة، وقد اختلف فيها الناس على طرفْب، 

فمنهم من جعلها وسيلة دائمة للَببية، وطريقة ناجحة لتقوًن النفس، ومنهم من بالغ ومنع منها مطلًقا 
واصًفا إياىا بالبدعة، وا٢بق التوسط، نعم ىي وسلة مل ترد عن سلف ىذه األمة لكن تشهد ٥با نظائر 
ُب الشرع مثل عد التسبيح با٢بصى و٫بو ذلك ٩با ثبت عن الصحابة والتابعْب، ٍب إننا ال نقوؿ ٔبواز 

االعتماد على تلك األوراد ُب كل األحايْب بل ننصح ّٔا ُب بداية السّب وأيًضا ال نُلـز ّٔا أحًدا، ولكن 
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من عّوؿ عليها ُب بداية سّبه لكوف نفسو متمردًة مشُوًسا فنرجو أال يكوف ٜبة حرج، شرط عدـ توايل 
. اعتماده عليها

والصواب تنشئة النفس على دواـ احملاسبة الذاتية وا٤براقبة الشخصية، وتعويدىا على العقاب عند 
الزلل، فإف ىذا من شأنو أف ينّقي العبادة من أي حافز خارجي دخيل على النية الصا٢بة كرغبة ُب 

: وقاؿ ا٢بفظي. تسويد ورقة احملاسبة أو ٫بو ذلك
م ـن مثل البهائـارط النفس وراقب       ال تكـش

الزم ـذا فـى هـب        وعلـبها وعاتـثم حاس
ارم ـل األكـب         ىكذا فعـثم جاىدىا وعاق
نا ـيـوس محاربـفـجاِل         للنـلم يزالوا في س
 ناـيـالة الخاشعــبص الي        ـفاز من قام اللي

 

*** 
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القاعدة السابعة 

 
وىذا من أكد الواجبات، فمفتاح السعادة ومنشور الوالية مرىوف بالعلم الصحيح النافع ا٤بمّهد 

. للعمل الصاّب، وليس ٜبة عمل صاّب بدوف علم نافع
والعم النافع ينادي على صاّب العمل فإف أجابو وإال ارٙبل، وكما وجب على ا٤بصلي تعلم ما يقيم 

 فيقبح قبًحا شرًعا أف يتعرض الناسك ألجل …بو صبلتو وعلى ا٤بزّكي ما ٱبرج بو زكاتو وىلم جرا
. مواسم الطاعات وىو مفلس من طرائق ا٤بنافسة فقّبًا ُب زاد ا٤بعاملة

والبد من معرفة أحكاـ الصـو وأعذاره وأركانو ومبطبلتو ومباحاتو وأحكاـ صبلة الَباويح 
واالعتكاؼ، وُب حق ا٤برأة أف تتعلم أحكاـ الصـو ُب حق ا٢بائض وا٤بستحاضة والنفساء والصـو ُب 

. حق ا٢بامل وا٤برضع
وننصح بالكتب اآلتية ُب ٙبصيل أحكاـ الصياـ منها مع عدـ االمتناع عن سؤاؿ أىل العلم 

: ومراجعتهم عند ا٤بشكبلت
. ( ُب الصـوىديو : باب)البن القيم " زاد ا٤بعاد ُب ىدي خّب العباد- "1
. (رسالة ٨بتصرة)أليب إدريس ٧بمد عبد الفتاح " صفوة الكبلـ ُب مسالك الصياـ- "2
. للشيخ سيد سابق مع ٛباـ ا٤بنة ُب التعليق على فقو السنة للشيخ األلباين" فقو السنة- "3

و٘بنب أيها األريب التصدر للفتيا والتربع باإلفادات حاؿ كونك لست من أىل ىذا الشأف، فإنو 
. مشأمة لك ومظلمة لغّبؾ

و٩با تتأكد مطالعتو ما يتعلق بفقو ا٤بعاملة مع الرب وما ينبغي فعلو ُب ا٤بواسم، وننصح بكتاب 
. للحافظ ابن رجب رٞبو اهلل" لطائف ا٤بعارؼ"

*** 
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القاعدة الثامنة 

 
ا }: قاؿ تعاىل مَة ا وَة ٌنَة  إِةَلَّ  ٌُة َة َّا َة وا ا َّذِة ا اَة َةرُة مَة ا وَة و إِةَلَّ  ٌُة َة َّا َة ٌ ٍة  حَة ٍّظ  ذُة  {.عَة ِة

فبعض ا٣بليقة ٘بعل من مواسم الطاعة مرتًعا لنيل اللذات بكل أنواعها، وىو مرتع وخيم على 
صاحبو، إذ بو ٱبرج من الشهر كما دخل بل أفسد، وتزداد ا٤بسافة بينو وبْب حقيقة قصد اآلخرة، 

. وتتكاثف غيـو الشهوات حائلة بينو وبْب الوصوؿ إىل اهلل
وإذا كاف شهر رمضاف ىو شهر الصـو والصرب فما أحرانا أف نتذوؽ حقيقة الصرب لنتذوؽ حقيقة 

. الصـو
، وصرب على الطاعات، ومع ذلك  وأمامك أيها الساعي إىل ا٣بّبات ُب ىذا الشهر صرب عن احملاـر

. كلو صرب على كل بلية تنالك
. وأنواع الصرب ىذه ىي أو٠بة الوالية وقبلدات اإلماماة ُب الدين

  }:إ٭با تُناؿ اإلمامةُ ُب الدين بالصرب واليقْب، واستدؿ بقوؿ تعاىل: كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ا هُة ْة  وَة َة َة ْةنَة نْة ونَة   َةئِةمَّ ً  مِة دُة هْة ا ٌَة نَة رِة مْة

ا  ِةأَة وا  َةمَّ انُةوا اَة َةرُة ا وَة َة ا ِةنَة ٌَة  .{ٌُةوقِةنُةونَة   ِةآ
حبس النفس : فإنو ال خبلؼ بْب أىل العلم أف أظهر معاين الصرب: "()قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل

على ا٤بكرمة وأنو من أصعب ا٤بنازؿ على العامة وأوحشها ُب طريق احملبة، وإ٭با كاف صعًبا على العامة 
ألف العامي مبتدئ ُب الطريق وليس لو دربة ُب السلوؾ وليس هتذيب ا٤برتاض بقطع ا٤بنازؿ، فإذا 

أصابتو احملن أدركو ا١بزع وصعب عليو احتماؿ الببلء وعز عليو وجداف الصرب ألنو ليس ُب أىل الرياضة 
. أىػ(…فيكوف مستوطًنا للصرب، وال من أىل احملبة فيلتذ بالببلء ُب رضا ٧ببوبو

٩با نقلتو لك تعلم أيها ا٢بريص على النجاة أف شهر رمضاف ميدانك الرحب لتمارس رياضة الصرب 
. وأنت ُمعاٌف ُب كل فجِ 

                                                        

(. 2/566" )التيذيب "( ) 
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فعْب اهلل تصنعك، واألبالسة ُب أصفادىا ترمقك، ونفسك سَباىا إىل ا٣بّب وثابة وعن الشر ىّيابة، 
فلم يبق إال أف تعاِب ا٣بطرات والوساوس الوا١بات ُب حنايا قلبك، ليت شعري ما أشبو قلبك با٤بريض 
ُب غرفة العناية ا٤بركزة، إنو ٧برـو من كل طعاـ يفسد دورة عبلجو، بل ٧برـو من ٨باطبة أقرب األقربْب 

لتتفرغ أجهزة جسمو لبلنتعاش واسَبداد العافية، ٍب إنو يتنفس ىواًء معقًما خالًيا من كل تلوث، 
وتدخل ُب شرايينو دماء نقية لتمده بأسباب القوة، ويقاس نبضو ودرجة حرارتو كل حْب ليتأكد 
الطبيب من ٙبسن وظائف جسمو، فما أحرى ىذا القلب السقيم الذي أوبقتو أوزاره، وتعطن 

بالشهوات، وتلوث بالشبهات، وترىل ٗبرور الشهور والدىور دوف تزكية وتربية، ما أحراه أف يدخل 
غرفة العناية ا٤بركزية ُب شهور رمضاف، فتكوف كل إمدادات قوتو مادة التقوى وإكسّب احملبة هلل ورسولو 

وطاعتهما  .
فلتصدر مرسوًما على نفسك أف تلـز جناب ا٢بشمة ُب ىذا الشهر أماـ شهوة البطن وغّبه، فإف 
أعلنت عليك التمرد فبل تَبدد ُب فرض األحكاـ االستثنائية وأصدر قرارًا باعتقاؿ ىذه النفس الناشز 

وأدخلها سجن اإلرادة حٌب تنقاد ألوامرؾ إذا صدرت، فإف ازداد ٛبردىا و٘برأت ُب ثورهتا فأ٥بب ظهرىا 
بسياط العزٲبة وعنفها على ٨بالفتها أمرؾ وعصياهنا إرادتك، فإف أبت إال الشرود فلّوح ٥با ٕبكم 

اإلعداـ وأهنا ليست عليك بعزيزة، فإف ٛبنعت إدالالً وطمًعا ُب عطفك فبلبد من تنفيذ حكم اإلعداـ 
ُب ميداف العشر األواخر ٕببسها ُب معتكف التهذيب حٌب تتبلشى تلك النفس ا٤بتمردة وتفُب، وتتولد 
ُب تلك الليايل واألياـ نفس جديدة وادعة مطمئنة تلْب لك عند الطاعات إذا أمرهتا، وتثور عليك عند 

ا٤بعاصي إذا راودهتا، فقد ُولدت والدة شرعية ُب مكاف وزماف طاىرين ونشأت وتربَّت ُب كنف 
. الصا٢بْب، فلن تراىا بعد ذلك إال على ا٣بّب

إهنا والدٌة لنفس ذات إمامة ُب الدين، تنشأت على مهد الوالية، وترفّْت ُب سلك الرىبوت 
. والتبتل

 ***
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القاعدة التاسعة 

 
ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ربًا وباإلسالم ": أما كوف الطاعة ذات حبلوة فيدؿ لو قولو 

من كان اهلل : ثالثة من كن فيو وجد حالوة اإليمان": ، وقولو ()" رسوالً ديًنا وبمحمد 
ورسولو أحب إليو مما سواىما، ومن كان يحب المرء ال يحبو إال هلل، ومن كان يكره أن يرجع في 

 أصحابو عن ، و٤با هنى الرسوؿ ()"الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أن يلقى في النار
إني أظل ": ، وُب لفظ()"إني لست كهيئتكم، إني ُأطعم وُأسقى": إنك تواصل، قاؿ: الوصاؿ قالوا

وقد : ، قاؿ ابن القيم()"إن لي ُمطعًما وساقًيا يسقيني": ، وُب لفظ()"عند ربي ُيطعمني ويسقيني
وا٤بقصود أف ذوؽ حبلوة اإلٲباف : غُلَظ حجاب من ظن أف ىذا طعاـ وشراب حسي للفم، ٍب قاؿ

. أىػ.واإلحساف أمر ٯبده القلب تكوف نسبتو إليو كنسبة ذوؽ حبلوة الطعاـ إىل الفم
، وإرشاداهتم ُب ىذا  واعلم أوالً أيها السالك ُب مرضاة إ٥بك أف كلمات القـو ُب ىذا الباب رسـو

، وال تبقى إال ا٢بقيقة الثابتة ُب نفسها، وىذه ال ينا٥با إال من أنالو اهلل إياىا، ومن ذاؽ  الباب عمـو
عرؼ، فكن من ىذا على ذكر، ألننا سنسوؽ إليك كبلًما ال يفهمو غليظ ا٢بجاب كثيف الرين، فإف 
استعصى عليك الفهم فلن نبادر إىل اهتاـ صلتك باهلل، بل نقوؿ أٛبم قراءة الباب ونفذ ما سنوصيك 

بو ٍب أعد قراءة ىذه السطور فإف وجدت األمر كما وصفنا فاٞبد اهلل الذي أذاقك طعم اإلٲباف 
. وحبلوة الطاعة

                                                        

. رواه أحمد ومسمم ( ) 
. رواه البخاري ومسمم ( ) 
. رواه البخاري ومسمم ( ) 
. رواه البخاري ومسمم ( ) 
. رواه البخاري وأبو داود ( ) 
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أف الفكر ال ُٰبَدُّ واللساف ال يصمت، وا١بوارح ال تسكن، فإف مل تشغلها )بدًءا ٯبب أف تعلم 
. بالعظائم ُشغلت بالصغائر وإف مل تُعملها ُب ا٣بّب عملْت ُب الشر

إف ُب النفوس ركونًا إىل اللذين وا٥بْب ونفورًا عن ا٤بكروه والشاؽ، فارفع نفسك ما استطعت إىل 
النافع الشاؽ ورّوضها وُسسها على ا٤بكروه األحسن، حٌب تألف جبلئل األمور وتطمح إىل معاليها، 

وحٌب تنفر عن كل دنية وتربأ عن كل صغّبة، علّْمها التحليق تكره اإلسفاؼ، عرّْفها العزة تنفر من 
. ( )(الذؿ، أِّذْقها اللذات الروحية العظيمة ٙبقر اللذات ا٢بسية الصغّبة

ودوًما نلح على علو ا٥بمة باعتبارىا عنصرًا جوىريًا ُب أي سعي عظيم، وأي سعي أعظم من سعي 
نْة  }: اآلخرة، قاؿ تعاىل مَة ادَة  وَة ى اا ِةرَة َة   َةرَة ا وَة َة َة ا  َةهَة هَة ٌَة وَة   َة ْة نٌة  وَة ُة مِة ُةو َةئِة َة  مُة ْة انَة  فَةأ   َة

ٌُةهُة   {.مَّ ْة ُةوًرا   َة ْة
أف حبلوة الطاعة مبلكها ُب ٝبع القلب وا٥بم والسر على اهلل ويفسره ابن - علمت كل خّب- ٍب اعلم

ىو عكوؼ القلب بكليتو على اهلل عز وجل، ال يلتفت عنو ٲبنة وال يسرة، فإذا ذاقت : القيم قائبلً 
فللو : ٍب يقوؿ.. ا٥بمة طعم ىذا ا١بمع اتصل اشتياؽ صاحبها وتأججت نّباف احملبة والطلب ُب قلبو

ٮبةُ نفس قطعت ٝبيع األكواف وسارت فما ألقت عصا السّب إال بْب يدي الرٞبن تبارؾ وتعاىل 
ا }: فسجدت بْب يديو سجدة الشكر على الوصوؿ إليو، فلم تزؿ ساجدة حٌب قيل ٥با ا ٌَة ٌَّ ُةهَة   َة

ئِةنَّ ُة  ا نَّ ْة ُة  مَة ً* ا ْةمُة ْة ٌَة ً  رَة ِّ ِة  إِة َةى ارْة ِة ِة اضِة ً   رَة ٌَّ ضِة ي  فًِة فَةادْة ُة ًِة* مَّرْة ادِة ادْة ُة ًِة* عِة َة  وَة

نَّ ًِة  ٮبمهم حٌب ترى بْب ا٥بمتْب أبعد ما بْب ا٤بشرقْب - بْب ا٣بلق ُب- ، فسبحاف من فاوت{ َة
اُة   ذَة ِة َة }: وا٤بغربْب بل أبعد ٩با بْب أسفل سافلْب وأعلى عليْب، وتلك مواىب العزيز ا٢بكيم  فَةضْة

ِة  ُة  ٌَة َةاء مَةن ٌُة ْة ٌِة ِة   َّ و وَة َّ اِة  ذُة ٌ ِة  ا ْة َةضْة  َة ِة
وىكذا ٯبد لذة غامرة  عند : ٍب يقوؿ { ا ْة

مناجاة ربو وأنًسا بو وقربًا منو حٌب يصّب كأنو ٱباطبو و يسامره، ويعتذر إليو تارة ويتملقو تارة ويثِب 
من غّب تكلف لو بذلك بل  (أنت اهلل الذي ال إلو إال أنت): عليو تارة حٌب يبقى القلب ناطًقا بقولو

، وىكذا ٨باطبتو ()"اإلحساف أف تعبد اهلل كأنك تراه: "يبقى ىذا حاالً لو ومقاًما كما قاؿ النيب 
ومناجاتو لو، كأنو بْب يدي ربو فيسكن جأشو ويطمئن قلبو فيزداد ٥بًجا بالدعاء والسؤاؿ، تذلبلً هلل 

                                                        

". لعبد الوىاب عزام عن الرقائق "( ) 
. رواه البخاري ومسمم ( ) 
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الغِب سبحانو، وإظهار لفقر العبودية بْب يدي عز الربوبية، فإف الرب سبحانو ٰبب من عبده أف يسألو 
ويرغب إليو، ألف وصوؿ بره وإحسانو إليو موقوؼ على سؤالو، بل ىو ا٤بتفضل بو ابتداًءا ببل سبب من 

العبد وال توسط سؤالو، بل قدَّر لو ذلك الفضل ببل سبب من العبد، ٍب أمره بسؤاؿ والطلب منو 
إظهارًا ٤برتبة العبودية والفقر وا٢باجة واعَبافًا بعز الربوبية وكماؿ غُب الرب وتفرده بالفضل واإلحساف، 
وأف العبد ال غُب لو عن فضلو طرفة عْب، فيأٌب بالطلب والسؤاؿ إتياف من يعلم أنو ال يستحق بطلبو 

فإذا ًب ىذا الذؿ : ٍب قاؿ.. وسؤاؿ شيًئا، ولكن ربو تعاىل ٰبب أف ُيسأؿ ويُرغب إليو ويطلب منو
ًب لو العلم بأف فضل ربو سبق لو ابتدًءا قبل أف ٱبلقو، مع علم اهلل سبحانو ربو وتقصّبه وأف اهلل : للعبد

تعاىل مل ٲبنعو علمو بتقصّب عبده أف يقدر لو الفضل واإلحساف، فإذا شاىد العبد ذلك اشتد سروره 
اِة   قُةاْة }: بربو وٗبواقع فضلو وإحسانو، وىذا فرح ٧بمود غّب مذمـو قاؿ اهلل تعاىل ِة   ِة َةضْة   ّة

مَة ِة ِة  حْة واْة  فَة ِةذَة ِة َة  وَة ِةرَة حُة ٌَة ْةرَة وَة  فَة ْة رٌة   ُة ٌْة ا  َة مَّ ونَة  مِّ مَة ُة  (.)أىػ { ٌَة ْة
: وىذا كبلـ راٍؽ ٰبتاج إىل تَػْرداٍد لفهمو، وْ٘بواٍؿ ُب حنيا نظمو

فأِدْم جرَّ الحباِل        تقطع الصخر الثَّخينا 
ولكننا ال ندعك للرسـو واإلشارات وعمـو تلك العبارات، بل نَِلُج بك إىل واقع عملي تكابد بو 

با٤بثاؿ الواحد - أيها النابو العابد- حقائق ا٣بدمة، وتتجلى لك من ورائو دقائق علم السلوؾ، فتستغِب
. عن ألف شاىد

 .فهاؾ ٝبلة من الطاعات الٍب يؤديها كل الناس، ولننظر كيف ٯبب أف تؤدي وتقاـ

*** 

                                                        

(. 2/872" )التيذيب "( ) 
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وما زاؿ مِب على ذُكر وذِكر أي .. الذكر بالكسر ا٢بفظ للشيء: قاؿ الفّبوز آبادي ُب القاموس
. تذكر

ؤّذا تعلم أف الذكر حقيقة ُب ا٢بفظ والتذكر واالستحضار، واستخدـ ُب الشرع ٗبعُب جرياف 
اللساف بالثناء على اهلل وطلب ا٤بغفرة منو حٌب صار حقيقة شرعية، غّب أنو ُغلب من العامة على 

وظيفة اللساف، فأصبح ال يطلق الذكر إال ويتبادر معُب ٙبرؾ اللساف باألذكار، وشطح غبلة الصوفية 
فصاروا ال يفهموف من الذكر إال ٦بالس الرقص والدفوؼ، وكل ذلك يتناَب مع كثّب من إطبلقات 

. القرآف
 {والذين إذا فعوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم}: يقوؿ اهلل تعاىل

فذِكُر اهلل ىنا ٗبعُب استحضار عظمتو وحفظو مقامو وتذّكر جبللو وىيبتو، يؤيده أنو عطف عليو 
ذكروا اهلل : أي جري اللساف بذكره لتكرر ىكذا {ذكروا اهلل}االستغفار وىو ذلك، فلو كاف معُب 

من قبيل عطف ا٣باص على العاـ، ألف ىذا من  {ذكروا اهلل فاستغفروا}: إف قولو: فذكروه، وال يقاؿ
باب التأكيد، والتأسيس أوىل من التأكيد، فا٤بتجو عندنا أف ذكر اهلل الـز صفة للمتقْب فهم 

. يستحضروف عظمتو ويتذكروف أياديو عليهم فيكوف ذلك سبًبا ُب معرفة جـر ذنؤّم فيستغفروف
 ٘بد أف الذكر ىنا أيًضا ٗبعُب {فاسألوا أىل الذكر إن كنتم ال تعلمون}: وتأمل قوؿ اهلل تعاىل

 {فاسألوا أىل الذكر}: العلم، وإذا أجريت ما ذكرناه لك عن معُب الذكر ىنا فهمت ضرورة أف قولو
: أي أىل ا٣بوؼ من اهلل وا٣باشعْب لو وا٤بستحضرين لعظمتو وليس ىؤالء إال العلماء لقولو تعاىل

. {إنما يخشى اهلل من عباده العلماء}
 فيو إشارة إىل ما قرر ناه، فشأف أىل {الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم}: بل إف قولو تعاىل

توجل قلؤّم ٗبجرد جرياف خواطرىم بو عز وجل عند  (الذين وردت اآلية ُب سياؽ وصفهم)اإلٲباف 
٠باع اسم من أ٠بائو أو صفة من صفاتو أو أي شيء يشّب إىل مقامو، ولو كاف معُب اآلية أف ا٤بؤمنْب 
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توجل قلؤّم بَبداد ذكره وجرياف اللساف ٥بًجا بالثناء عليو فليس ُب ذلك مزية، فمعظم الناس يوجلوف 
. عند ترداد األذكار ٕبضور قلب، ولكن القليل ىم الذين تتفاعل قلؤّم ٗبجرد ورود ا٣باطر عن اهلل

إذا تقرر ذلك نعلم عندئذ أف ذكر اهلل عز وجل يكوف باستحضار عظمتو ُب القلب وليس نوًعا 
مستقبلً بذاتو، ألف جرياف اللساف بالذكر دوف حراؾ القلب ليس مقصوًدا من اهلل عز وجل وتقدس، 

التقوى ىهنا : " وقاؿ {لن ينال اهلل لحومها وال دماؤىا ولكن ينالو التقوى منكم}: قاؿ تعاىل
إن اهلل ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى صوركم ":  رواه مسلم، وقاؿ أيًضا "وأشار إلى صدره

.  رواه مسلم"ولكن ينظر إلى قلوبكم
ؤّذا البياف ندرؾ أف وظيفة اللساف ُب الذكر ٯبب أف ٙبّصل حضور القلب، بتعظيم اهلل 

واستحضار ىيبتو وجبللو، فما ىي الوسائل الٍب ٙبقق ىذه الثمرة؟ 

 ***



  -42 - 

 
معرفة ا٤بقصود من الذكر وىو إجبلؿ مقاـ اهلل وا٣بوؼ منو وخشيتو ومهابتو وقدرُُه حق قدره، : أوالً 

. ؤّذا ا٤بعُب يكوف الذكر منسحًبا على كل زماف ومكاف يوجد فيو اإلنساف
أف يلحظ الذاكر نعمة اهلل ا٣بليقة لنوا٥بم شرؼ ذكره وكرامة ورود كلماتو على ا٣بواطر : ثانًيا

. وجرياهنا ُب ا١بوارح مع تلبسها ٗبعصيتو وجحود آالئو ونعمائو
لزـو جناب االحتشاـ عند ذكر اهلل باستحضار مراقبتو وإطبلعو، وكاف بعض السلف إذا : ثالثاً 

 ووجل القلب {إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم}: ذكر اهلل مل ٲبد رجليو، وقد وصف اهلل ا٤بؤمنْب بأهنم
. فزغت: فرقت، وقرأ ُأيب: خوفو من اهلل، قاؿ أبو حياف ُب تفسّبه، وقرأ ابن مسعود

 ()"أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه": أف يستشعر ويستحضر معُب حديث: رابًعا
رواه البخاري معلًقا بصيغة ا١بـز والبيهقي وا٢باكم، وال ٰبولن عطُن الفبلسفة وا٤بتكلمْب وا٤بعطلة 

وا١بهمية بينك وبْب ٝباؿ ىذا ا٤بعُب وجبللو، فما دمت بنيت ُب ذىنك مقاـ الربوبية على اإلثبات 
. والتنزيو، فأِمرَّ النصوص كما جاءت كما فعل السلف تنتفع بربكة تلك النصوص

واعلم أف ا٤بدد من اهلل على قدر تقواؾ وصربؾ، وحضور القلب على قدر استجماع الفكر ُب 
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورىم ىذا يمددكم ربكم بخمسة }: الذكر، والدليل قولو تعاىل

. {آالف من المالئكة مسومين
عدـ اليأس من تأخر الفتح، فمن أدمن قرع الباب يوشك أف يؤذف لو، ومبلزمة اإل٢باح : خامًسا

وعلى }: والوقوؼ بالباب مع اإلطراؽ بانكسار واختجاؿ عبلمة التوفيق والقبوؿ، تأمل قولو تعاىل
الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أال 

                                                        

معية خاصة لمذاكرين وال تقتضي الحمولية كما يزعم الزاعمون وغال ما اشترط لممعية : ومعموم أن ىذه المعية ( ) 
شرًطا لحصوليا، وىذا مجمع عميو بين السمف جمًعا بين ىذه النصوص وبين النصوص المفيدة لمعمو 

. واالستواء عمى العرش، فافيم ىذا المقام واطرح ما عداه تسمم وتغنم
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ليمحص اهلل }:  ٘بد أف ا٤بخّلف ٩بتحن ُب حقيقة األمر{ملجأ من اهلل إال إليو ثم تاب عليهم ليتوبوا
. {الذين آمنوا ويمحق الكافرين

من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللساف وإف كاف على غفلة ٍب : يقوؿ ابن القيم ُب الفوائد: سادًسا
ال يزاؿ فيو حٌب ٰبضر قلبو فيتواطأ على الذكر، ومنهم من ال يرى ذلك وال يبتدئ على غفلة بل 

يسكن حٌب ٰبضر قلبو فيشرع ُب الذكر بقلبو فإذا قوي استتبع لسانو فتواطأ ٝبيًعا، فاألوؿ ينتقل الذكر 
من لسانو إىل قلبو والثاين ينتقل من قلبو إىل لسانو من غّب أف ٱبلو قلبو منو بل يسكن أوالً حٌب ُٰبسنَّ 
بظهور الناطق فيو، فإذا أحس بذلك نطق قلبو ٍب انتقل النطق القليب إىل الذكر اللساين ٍب يستغرؽ ُب 
ذلك حٌب ٯبد كل شيء منو ذاكرًا، وأفضل الذكر وأنفعو ما واطأ فيو القلُب اللساف وكاف من األذكار 

. ومثل ىذا ال ٰبسنو إال ابن القيم رٞبو اهلل. أىػ. النبوية وشهد الذاكر معانيو ومقاصده
وا٤بذىب عندنا ىو الوسيلة الثانية أي عدـ االبتداء على غفلة بل يسكن الذاكر حٌب ٰبضر 

القلب، وسبيلو أف يستحضر نفسو واقًفا بباب الرٞبة مطرقًا ينتظر اإلذف بالدخوؿ وٯبوؿ بقلبو الكسّب 
. حوؿ معاين الرٞبة والود والقبوؿ، فذلك قمْب أف ٰبضر بو القلب

َدىي ال نطيل ُب تقريره، فمن سلك غّب طريق بَ الذكر من الوارد ُب الُسنَّة فهذا .. أما لزـو كوف
 أىّن لو الوصوؿ؟ ٧بمد 

أما شهود ـ عاين الذكر ومقاصده فهذا من أعظم أبواب حضور القلب واالنتفاع بالذكر وخاصة 
. إذا كانت من ا٤بعاين الراقية الرفيعة الٍب صيغت ُب حنايا سيد الذاكارين 

وسنضرب مثاالً ُب كيفية التفكر والتدبر ُب الذكر ليكوف كالشاىد على غّبه من األذكار، فمن 
أصبحنا وأصبح الملك هلل والحمد هلل ال إلو إال ": أذكار الصباح وا٤بساء الٍب يرددىا ا٤بؤمن قولو 

اهلل وحده ال شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في 
ىذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ىذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل 

. رواه مسلم" وسوء الِكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
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فيستحضر ما ذكرناه آنًفا ٍب يتدبر الكلمات مظهرًا لفقر واالحتياج وا٤بسكنة، وٯبوؿ بقلبو ُب ملك 
، ويبصر عظيم منة اهلل إذا منَّ عليو با٢بياة فأصبح (أصبحنا)اهلل وملكوتو، فيتحقق عنده حقائق النعم 

إذا أمسيت فبل تنتظر الصباح، وإذا : "معاَب، مع أنو كاف آيًسا من إدراؾ الصباح، كاف ابن عمر يقوؿ
رواه البخاري، وىا ىي رعاية اهلل تتداركو فّبسل ٥با روحها بعد توفيها، قاؿ " أصبحت فبل تنتظر ا٤بساء

اهلل يتوفى األنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت }: تعاىل
 ومع غمرة الفرحة بنعمة اهلل يتدارؾ نفسو بذكر ا٤بنعم حٌب ال {ويرسل األخرى إلى أجل مسمى

تضمحل رؤية ا٤بنعم ُب خضم الفرحة بالنعمة فينسب كل النعم بل كل ىذا ا٤بلك إىل ا٤بنصرؼ 
ومع نسبة النعمة لصاحبها والبوء ٤بسديها ال ينبغي أف ينسى العبد  (وأصبح ا٤بلك هلل)ا٢بقيقي فيو 

ال إلو إال اهلل وحده ال شريك )، ٍب يشهد شهادة التوحيد (وا٢بمد هلل)شكر ربو والثناء عليو فيحمده 
اإلقرار باأللوىية بعد اإلقرار بالربوبية، فالربوبية ىي التصرؼ والتدبّب وا٤بلك وىي : وسر ذلك (لو

واأللوىية ىي إثبات استحقاؽ اهلل عز وجل باأللوىية أي  (أصبحنا وأصبح ا٤بلك هلل): متضمنة ُب قولو
كونو إ٥بًا يعبد وال يعبد أحٌد معو، ٍب يكرر بعض معاين الربوبية األخرى وٰبـو حوؿ بعض أ٠بائو عز 

ولو )أي أنو ا٤بلك،  (لو ا٤بلك)وجل وصفاتو ليُصقل قلبو بتوحيد األ٠باء والصفات فهو سبحانو 
. أي احملمود ا٢بميد (ا٢بمد

ٍب يعَبؼ بشموؿ قدرة اهلل لكل األشياء، والشيء أعم لفظة ُب اللغة لشمو٥با ا٤بوجود وا٤بعدـو 
والكبّب والصغّب والعظيم وا٢بقّب، ٍب يبدأ بعد جولة الثناء على اهلل، ىذه ا١بولة الٍب ال بد أف يشعر 
فيها بتحليق روحو بْب تلك ا٤بعاين الراقية، الذي ىو مخ العبادة، فيبدأ دعاءه ا٤بتناسب مع الزماف، 

مفرد مضاؼ، فيفيد العمـو كما قاؿ األصوليوف،  (خّب)فيسأؿ ربو خّب ىذا اليـو وخّب ما بعده وكلمة 
فهو سؤاؿ لكل خّب وألي خّب أف ينالو بفضل من  اهلل ورٞبة، ومقتضى سؤاؿ ا٣بّب أال يُبتلى بالشر 

ألف الشر ليس ٖبّب، ولكنو يؤكد االستعاذة من الشر بَبداد ألفاظها إمعانًا ُب التذلل وتأكيًدا ُب ا٤بسألة 
. وإ٢باًحا ُب الرغبة



  -45 - 

و٤با كاف الذاكر يستقبل يوًما جديًدا أو ليلة جديدة فإنو ٰبتاج إىل كل معونة على كل عجز يُقعده 
عن االنتفاع بيومو وليلو، وعجز اإلنساف إما أف يكوف قدريًا أي ال حيلة لو ُب دفعو، أو كسبًيا، فهو 

وذلك بأف يبارؾ لو ربو ُب جوارحو وقوتو ونشاطو، ومن  (سوء الِكرَب )يستعيذ من العجز القدري وىو 
. وذلك بأف يُلهم النشاط وكراىية الدعة وا٣بموؿ (الكسل)العجز الكسيب وىو 

و٤با كاف الذاكر ُب جولة قلبية مع تلك ا٤بعاين ا٤بناسبة لزماف اليـو والليلة فإنو يفيق بعد تلك ا١بولة 
على حقيقة سّبه إىل اهلل وأف غاية مراده من الذكر واالستعاذة من الشرور أف ينجو حقيقة بدخوؿ 

 ومعاذ بن جبل فّبدد ا١بنة والزحزحة عن النار فيتدارؾ لسانو ىذا الذاكر الذي دندف حولو الرسوؿ 
رب أعوذ بك من عذاب ُب النار وعذاب ُب )صدى دندنتهما ُب الكوف بَبنيمة السالكْب األبدية 

. (القرب
وُب ذكر القرب ُب ختاـ الدعاء والذكر سر عجيب، فإنو بدا ذكره بالتحليق ُب أرجاء ملك اهلل 

ٍب إنو استشعر سعة الكوف بشمولو قدرتو عز وجل وتصرفو فيو،  (أصبحنا وأصبح ا٤بلك هلل)الواسع 
وىو خليق أف ٯبعلو مبهورًا ّٔذه السعة، فيأٌب ذكر القرب لّبده عن ىذا التوسع والشعور بالرحابة، 

. ويذّكَر الضيق الذي ينتظره ُب القرب وكذا بأىوالو وخطوبو
فيا لو من ذكر يصعد باإلنساف إىل أعلى عليْب ٍب ينزؿ بو إىل اسفل سافلْب، فإذا ىو بعد الذكر 

قد ٘بلت لو ا٢بقائق ورأى الدنيا وملك اهلل من زاوية السعة ومن زاوية الضيق فتتضاءؿ نفسو أماـ ىذا 
اإلعجاز وتصغر ذاتو ُب عمق ىذه ا٤بعاين، وىذه ىي أحلى فوائد الذكر، أف ٯبد الذاكر ُب نفسو قدرة 

. على إدراؾ حقائق األمور، فّبى ضالة ذاتو، وعظمة ربو، ويبصر تصرؼ ا٤بليك ُب الكوف وا٣بليقة
يفضل الذكر ُب ا٣بلوات عنو ُب ا١بلوات أي على مشهد من الناس، : أفضل أحواؿ الذكر: سابًعا

رواه البخاري، . "ورجل ذكر اهلل خالًيا ففاضت عيناه":  ُب السبعة الذين سيظلهم اهلل ُب ظلوقاؿ 
وا٣بلوة ٯبب أف تكوف ٗبنأى عن أعْب الناس وعن جلبتهم وضوضائهم، لذا يفضل ُب ا٣بلوة ا٥بدوء 

التاـ والظبلـ وعدـ اإلزعاج وقطع ٢بظات ا٤بناجاة، وال يشرع اٚباذ ا٣بلوات ُب ا١بباؿ والفياُب ٗبا يشبو 
الرىبنة كما حققو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، بل ا٣بلوة الشرعية تكوف ُب ا٤بسجد باالعتكاؼ أو ُب 
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ا٤بنازؿ والبيوتات، وال يشرع االعتزاؿ واٚباذ ا٣بلوة ُب شعب ا١بباؿ إال زماف الفًب الٍب تعصف باإلٲباف 
وا٤بؤمنْب، أما زمن ا١بهاد والدعوة واإلصبلح فبل تشرع العزلة ٕباؿ على قوؿ ٝبهور الفقهاء واحملدثْب 

. وأىل السلوؾ
وٜبة آداب أخرى ُب حق الذاكر يستحب لو إتياهنا منها لبس أحسن الثياب و٘بديد الوضوء 

والتطيب واستقباؿ القبلة على الدواـ، ودواـ اإلطراؽ، ولزـو األدب ُب ا١بلوس، واستصحاب السواؾ 
. واستعمالو
واعلم أيها النابو أف كل ما ذكرناه لك عن الذكر وفقهو وآدابو وأحكامو وأسراره ٯبري ُب : تنبيو

. قراءة القرآف الكرًن وتدبره وتفهمو، فهو أعظم الذكر وأحبله
فاستحضر ما قررناه ونفذه عند تبلوة القرآف الكرًن مع ضرورة اإل٤باـ ٔبملة من فضائل تبلوة القرآف 

. وتدبره ُب نصوص الكتاب والسنة فإنو خّب معواف لك على حب القرآف واالنتفاع منو وبو
. وسيأٌب إف شاء اهلل فصل خاص حوؿ تبلوة القرآف نلخص فيو كبلـ الغزايل رٞبو اهلل

 ***

إيقافك : وىذا من أعجب األسرار، ومل أجد أحًدا تكلم فيها ٗبا يشفي، وا٤بقصود أيها السالك
على أسرار العبادة وٝباؿ ا٣بدمة وشرؼ القياـ باألمر، فالعبادة اسم جامع لكل ما ٰببو اهلل من األقواؿ 

واألفعاؿ الظاىرة والباطنة، ومقتضى قيامك بأداء العبادة أف ٘بد ٜبرهتا، وٜبرة العبادة تكليف شرعي، 
أي الصبلة الصحيحة الكاملة،  {إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر}: يقوؿ عن الصبلة: فمثبلً 

ولكنو مل يتكلم عن لذة العبادة وا٤بناجاة وا٣بطاب وحبلوة القياـ بتلك الصبلة وكذلك الصـو حْب 
 فالتقوى أيًضا كاالنتهاء {كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون}: قاؿ

. من الفحشاء وا٤بنكر كبلٮبا مأمور بو



  -47 - 

وسر عدـ التعرض للذة العبادة وجعلها مقصوًدا وغاية مباشرة أف ىذه اللذة وا٢ببلوة ىي من 
ولو ُجعلت مقصوًدا وغاية لَعَجَز ٝبهور ا٤بكلفْب عن " أف تعبد اهلل كأنك تراه"صميم مقاـ اإلحساف 

أف ٰبّصلوا ىذه اللذة ليتأكدوا من حصوؿ ٜبرة العبادة، وليأس كثّب من السالكْب حيث ٯبتهدوف و٤با 
يأهتم ا٤بدد، فكاف تكليفهم بالقريب ا٤بلموس والسهل اليسّب ألف عبلمات التقوى واالنتهاء عن ا٤بنكر 

كما  (نسبة العبد لربو)واضحة، أما باطن ىذه الغايات وجوىرىا فهو االلتذاذ با٣بدمة والشعور بالنسبة 
إن لم يكن بك علّي ":  بعد رجوعو من الطائف وأذيو أىلها لو وإىانتهم لشخصو، قاؿقاؿ 

 وىذا من أٝبل األلفاظ النبوية ا١بامعة ا٣بارجة من مشكاة خليل رب العا٤بْب، "غضب فال أبالي
خلقتني وأنا .. أنت ربي": ولذلك كاف سيد االستغفار سيًدا ٤با فيو من الشعور بالنسبة ولذة ا٣بطاب

. "فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت.. عبدك
ًىا       وكدت بأخمصي أطأ الثريا ـرفًا وتيـي شـا زادنـومم

ي تحت قولك يا عبادي           وأن صيرت أحمد لي نبًيا ـدخول
وكذلك الصـو تتحصل اللذة فيو من الشعور بالنسبة وااللتذاذ با٣بدمة قاؿ تعاىل ُب ا٢بديث 

 "ترك طعامو وشهوتو من أجلي":  ىذه ىي النسبة، وقاؿ"…الصوم لي وأن أجزي بو": القدسي
. وىذه ىي حقيقة االلتذاذ با٣بدمة

أىنأ ما القاه الصائموف وأمرأ ما : ولذلك كاف يبس الشفاة من العطش، وقرقرة البطوف من ا١بوه
. ظفر بو أولئك ا١بياع العطشى

أف ىذا األمل يصرب عليو : يتوارد على فؤاده خاطرة-  وقد تلوى من جوع البطن–فبينما ىو يتأمل 
تعظيًما ٢بق اهلل ومهابة لنظره وإطبلعو فّبضى عن حالو ويشبع من رضا اهلل عنو وال يطمع ُب أي 

. نعمة ٙبوؿ بينو وبْب لذة ىذا األمل
لكنو سرعاف ما يطأطئ منكسرًا وجبًل، خائًفا لئبل يقبل اهلل منو فيتضافر أمل البطوف مع أمل القلوب 
ويتعاظم ىذا األمل حٌب تتداركو عناية اهلل وإمداداتو فيفيض عليو من ٝبيل لطفو وإنعامو فيسكن ىذاف 
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األ٤باف ا٤بتضافراف وينقلباف حبلوة غامرة ولذة عامرة بل وشوقًا للقاء اهلل حٌب تتم فرحتو الٍب أخرب عنو 
. "وفرحة عند لقاء ربو" النيب 

 رواه ابن "رب صائم ليس لو من صيامو إال الجوع": وإذا تأملت ىذه ا٤بعاين أدركت سر قولو 
 (صحيح ا١بامع)ماجة 

صحيح ) رواه الطرباين ُب الكبّب وغره "رب صائم حظو من صيامو الجوع والعطش": وقولو 
 (ا١بامع

ورٗبا ضربت كًفا على كف من اجتماع ىذه ا٤بتناقضات، أمل، ولذة، وجوع، وشبع، وعطش، وريّّ، 
. وال ٲبنعنك ىذا العجب من ولوج ىذا الطريق والسّب فيو، فمن سلكو رأى من آيات ربو الكربى

، وتسلح با٥بمة، وابدأ السّب، ِوجدَّ ُب الَبّحاؿ، واطلب الراحة ُب  فأحسن القصد، ووّلد العـز
العناء، وارض عن نفسك إذا كاف مسعاىا ُب ا٤بعايل، وال تركن إىل غنب أىل الدنيا، ومنّْ نفسك 

. "أال إن سلعة اهلل غالية، أال إن سلعة اهلل الجنة"بالفوز الربيح، وادخر الثمن الغايل لسلعة اهلل 

 ***
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: اعلم أف ىذه ا٤بعاين تكثر العبارات عنها ولكن ٯبمعها ست ٝبل وىي)
التعظيم  (3)التفهُّم              (2)حضور القلب              (1)
ا٢بياء  (6)الرجاء            (5)ا٥بيبة                      (4)

: فلتذكر تفاصيلها ٍب أسبأّا ٍب العبلج ُب اكتسأّا، أما التفصيل
 حضور القلب، ونعِب بو أف يفرَّغ القلب عن غّب ما ىو مبلبس لو ومتكلٌم بو، فيكوف :فاألول

العلم بالفعل والقوؿ مقرونًا ّٔما، وال يكوف الفكر جائبلً ُب غّبٮبا، ومهما انصرؼ القلب ُب الفكر 
ومل يكن فيو غفلة عن كل شيء فقد حصل - وكاف ُب قلبو ذكر ٤با ىو فيو- عن غّب ما ىو فيو

. حضور القلب
 ىو التفهم ٤بعُب الكبلـ، وىو أمر وراء حضور القلب، فرٗبا يكوف القلب حاضرًا مع :والثاني

اللفظ وال يكوف مع معُب اللفظ، فاشتماؿ القلب حاضرًا على العلم ٗبعُب اللفظ ىو الذي أردناه 
.. بالتفهم، وىذا مقاـ يتفاوت الناس فيو إذ ليس يشَبؾ الناس ُب تفهم ا٤بعاين للقرآف والتسبيحات

وكم من معاف لطيفة يفهمها ا٤بصلي ُب أثناء الصبلة ومل يكن قد خطر بقلبو ذلك قبلو؟ ومن ىذا 
الوجو كانت الصبلة ناىية عن الفحشاء وا٤بنكر، فإهنا تُػَفهم أمورًا، تلك األمور ٛبنع عن الفحشاء ال 

. ٧بالة
التعظيم وىو أمر وراء حضور القلب والفهم، إذ الرجل ٱباطب عبده بكبلـ ىو حاضر : والثالث

. القلب فيو ومتفهم ٤بعناه وال يكوف معظًما لو فالتعظيم زائد عليهما
 وىو ا٥بيبةُ فزائدة على التعظيم بل ىي عبارة عن خوؼ منشؤة التعظيم ألف من ال ٱباؼ :والرابع

ال يسمى ىائًبا، وا٤بخافة من العقرب وسوء خلق العبد وما ٯبري ٦براه من األسباب ا٣بسيسة ال 
. تسمى مهابة، بل ا٣بوؼ من السلطاف ا٤بعظم يسمى مهابة، وا٥بيبة خوؼ مصدرىا اإلجبلؿ
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وىو الرجاء فبل شك أنو زائد فكم من معظم ملًكا من ا٤بلوؾ يهابو أو ٱباؼ سطوتو : والخامس
ولكن ال يرجو مثوبتو، والعبد ينبغي أف يكوف راجًيا بصبلتو ثواب اهلل عز وجل كما أنو خائف بتقصّبه 

. عقاب اهلل عز وجل
 وىو ا٢بياء فهو زائد على ا١بملة ألف مستنده استشعار تقصّب وتوىم ذنب، ويتصور :السادس

. التعظيم وا٣بوؼ والرجاء من غّب حياء حيث ال يكوف توىم تقصّب وارتكاب ذنب
فاعلم أف حضور القلب سببو ا٥بمة فإف قلبك تابع ٥بمتك فبل : وأما أسباب ىذه ا٤بعاين الستة

ومهما أٮبك أمر حضر القلب فيو شاء أـ أىب فهو ٦ببوؿ على ذلك ومسخر . ٰبضر إال فيما يهمك
فيو والقلب إذا مل ٰبضر ُب الصبلة مل يكن متعطبلً بل جائبلً فيما ا٥بمة مصروفة إليو من أمور الدنيا، 
فبل حيلة وال عبلج إلحضار القلب إال بصرؼ ا٥بمة إىل الصبلة، وا٥بمة ال تنصرؼ إليها ما مل يتبْب 
أف الغرض ا٤بطلوب منوط ّٔا وذلك ىو اإلٲباف والتصديق بأف اآلخرة خّب وأبقى وأف الصبلة وسيلة 
إليها، فإذا أضيف ىذا إىل حقيقة العلم ٕبقارة الدنيا ومهماهتا حصل من ٦بموعها حضور القلب ُب 
الصبلة، وٗبثل ىذه العلة ٰبضر قلبك إذا حضرت بْب يدي بعض األكابر ٩بن ال يقدر على مضرتك 
ومنفعتك، فإذا كاف ال ٰبضر عند ا٤بناجاة مع ملك ا٤بلوؾ الذي بيده ا٤بلك وا٤بلكوت والنفع والضر 

. فبل تظنَّن أف لو سبًبا سوى ضعف اإلٲباف فاجتهد اآلف ُب تقويتو
وأما التفهم فسببو بعد حضور القلب إدماف الفكر وصرؼ الذىن إىل إدراؾ ا٤بعُب وعبلجو الذي 
ىو عبلج إحضار القلب مع اإلقباؿ على الفكر والتشمر لدفع ا٣بواطر، وعبلج دفع ا٣بواطر الشاغلة 
قطع موادىا، أعِب النزوع عن تلك األسباب الٍب تنجذب ا٣بواطر إليها، وما مل تنقطع تلك ا٤بواد ال 

تنصرؼ عنها ا٣بواطر، فمن أحب شيًئا أكثر ذكره، فذكر احملبوب يهِجم على القلب بالضرورة، 
. ولذلك ترى أف من أحب غّب اهلل ال تصفو لو صبلة عن ا٣بواطر

معرفة جبلؿ اهلل عز وجل وعظمتو : إحداٮبا: وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتْب
حقارة النفس : والثانية. وىو من أصوؿ اإلٲباف، فإف من ال يعتقد عظمتو ال تذعن النفس لتعظيمو

وخستها وكوهنا عبًدا مسخرًا مربوبًا، حٌب يتولد من ا٤بعرفتْب االستكانة واالنكسار وا٣بشوع هلل سبحانو 
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فيعرب عنو بالتعظيم، وما مل ٛبتزج معرفة حقارة النفس ٗبعرفة جبلؿ اهلل ال تنتظم حالة التعظيم وا٣بشوع 
فإف ا٤بستغِب عن غّبه اآلمن على نفسو ٯبوز أف يعرؼ من غّبه صفات العظمة وال يكوف ا٣بشوع 

. والتعظيم حالو، ألف القرينة األخرى وىي معرفة حقارة النفس وحاجتها مل تقَبف إليو
وأما ا٥بيبة وا٣بوؼ فحالة للنفس تتولد من ا٤بعرفة بقدرة اهلل وسطوتو ونفوذ مشيئتو فيو مع قلة 

ا٤بباالة بو، وأنو لو أىلك األولْب واآلخرين مل ينقص ذلك من ملكو ذرة، ىذا مع مطالعة ما ٯبري على 
األنبياء واألولياء من ا٤بصائب وأنواع الببلء مع القدرة على الدفع على خبلؼ ما يشاىد من ملوؾ 

. األرض، وبا١بملة كلما زاد العلم باهلل زادت ا٣بشية وا٥بيبة
وأما الرجاء فسببو معرفة لطف اهلل عز وجل وكرمو وعميم إنعامو ولطائف صنعو ومعرفة صدقو ُب 

. وعده ا١بنة بالصبلة، فإذا حصل اليقُْب بوعده وا٤بعرفةُ بلطفو انبعث من ٦بموعها الرجاء ال ٧بالة
وأما ا٢بياء فباستشعاره التقصّب ُب العبادة، وعلمو بالعجز عن القياـ بعظيم حق اهلل عز وجل، 

ويقوَى ذلك با٤بعرفة بعيوب النفس وآفاهتا وقلة إخبلصها وخبث دخيلتها وميلها إىل ا٢بظ العاجل ُب 
ٝبيع أفعا٥با، مع العلم بعظيم ما يقتضيو جبلؿ اهلل عز وجل، والعلم بأنو مطلع على السر وخطرات 

القلب وإف دقت وخفيت، وىذه ا٤بعارؼ إذا حصلت يقيًنا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى ا٢بياء، 
فهذه أسباب ىذه الصفات وكل ما طُلب ٙبصيلو فعبلجو إحضار سببو، ففي معرفة السبب معرفة 
العبلج، ورابطة ٝبيع ىذا األسباب اإلٲباف واليقْب، أعِب بو ىذه ا٤بعارؼ الٍب ذكرناىا، ومعُب كوهنا 

يقيًنا انتفاءُ الشك واستيبلؤىا على القلب، وبقدر اليقْب ٱبشع القلب، وباختبلؼ ا٤بعاين الٍب ذكرناىا 
ُب القلوب انقسم الناس إىل غافل يتمم صبلتو ومل ٰبضر قلبو ُب ٢بظة منها، وإىل من يتمم ومل يغب 
قلبو ُب ٢بظة بل رٗبا كاف مستوعب ا٥بم ّٔا ٕبيث ال ٰبس ٗبا ٯبري بْب يديو، ولذلك مل ٰبس مسلم 

بن يسار بسقوط االسطوانة ُب ا٤بسجد وقد اجتمع الناس عليها، وبعضهم كاف ٰبضر ا١بماعة مدة ومل 
. يعرؼ قط من على ٲبينو ويساره، وٝباعة كانت تصفر وجوىهم وترتعد فرائُصهم

وكل ذلك غّب مستبعد فإف أضعافو مشاىد ُب ٮبم أىل الدنيا وخوؼ ملوؾ الدنيا مع عجزىم 
وضعفهم وخساسة ا٢بظوظ ا٢باصلة منهم حٌب يدخل الواحد على ملك أو وزير وٰبدثو ٗبهمتو ٍب 
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ٱبرج، ولو سئل عمن حواليو أو ثوب ا٤بلك لكاف ال يقدر على اإلخبار عنو الشتغاؿ ٮبو عن ثوبو 
، فحظ كل واحد من صبلتو بقدر خوفو وخشوعو {ولكل درجات مما عملوا}وعن ا٢باضرين حواليو 

: وتعظيمو فإف موقع نظر اهلل سبحانو القلوُب دوف ظاىر ا٢بركات، ولذلك قاؿ بعض الصحابة 
ٰبشر الناس يـو القيامة على مثل ىيئتهم ُب الصبلة من الطمأنينة وا٥بدوء ومن وجود النعيم ّٔا واللذة، 
ولقد صدؽ، فإنو ٰبشر كٌل على ما مات عليو، وٲبوت على ما عاش عليو، ويراعى ُب ذلك حاؿ قلبو 
ال حاؿ شخصو، فمن صفات القلوب تصاغ الصور ُب الدار اآلخرة وال ينجو إال من أتى اهلل بقلب 

. سليم، نسأؿ اهلل حسن التوفيق بلطفو وكرمو

 ***

أعلم أف ا٤بؤمن البد أف يكوف معظًما هلل عز وجل وخائًفا منو وراجًيا لو ومستحيًيا من تقصّبه، فبل 
ينفك عن ىذه األحواؿ بعد إٲبانو، وإف كانت قوهتا بقدر قوة يقينو، فانفكاكو عنها ُب الصبلة ال 

. سبب لو إال تفرؽ الفكر وتقسيم ا٣باطر وغيبة القلب عن ا٤بناجاة والغفلة عن الصبلة
وال يلهي عن الصبلة إال ا٣بواطر الواردة الشاغلة، فالدواء ُب إحضار القلب ىو دفع تلك ا٣بواطر 

وسبب موارد ا٣بواطر إما أف يكوف أمرًا خارًجا أو أمرًا ُب . وال يدفع الشيء إال بدفع سببو فلتعلم سببو
ذاتو باطًنا، أما ا٣بارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصر، فإف ذلك قد ٱبتطف ا٥بم حٌب يتبعو ويتصرؼ 

فيو ٍب تنجر منو الفكرة إىل غّبه ويتسلسل، ويكوف اإلبصار سبًبا لبلفتكار، ٍب تصّب بعض تلك 
. األفكار سبًبا للبعض اآلخر

ومن قويت نيتو وعلت ٮبتو مل يلهو ما جرى على حواسو ولكن الضعيف البد وأف يتفّرؽ بو فكره، 
وعبلجو قطع ىذه األسباب بأف يغض بصره أو يصلي ُب بيت مظلم أو ال يَبؾ بْب يديو ما يشغل 
حسو وبقرب من حائط عند صبلتو حٌب ال تتسع مسافة بصره، وٰبَبز من الصبلة على الشوارع وُب 
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ا٤بواضع ا٤بنقوشة ا٤بصنوعة وعلى الفرش ا٤بصبوغة، ولذلك كاف ا٤بتعبدوف يتعبدوف ُب بيت صغّب مظلم 
. سعتو قدر السجود ليكوف ذلك أٝبع للهمم

واألقوياء منهم كانوا ٰبضروف ا٤بساجد ويغضوف البصر وال ٯباوزوف بو موضع السجود ويروف كماؿ 
الصبلة ُب أف ال يعرفوا من على ٲبينهم ومشا٥بم، وكاف ابن عمر رضي اهلل عنهما ال يدع ُب موضع 

. الصبلة مصحًفا وال سيًفا إال نزعو وال كتابًا إال ٧باه
وأما األسباب الباطنة فهي أشد فإف من تشعبت بو ا٥بمـو ُب أودية الدنيا ال ينحصر فكره ُب فن 
واحد بل ال يزاؿ يطّب من جانب إىل جانب، وغض البصر ال يغنيو، فإف ما وقع ُب القلب من قبُل 

كاٍؼ للشغل، فهذا طريقو أف يرد النفس قهرًا إىل فهم ما يقرؤه ُب الصبلة ويشغلها بو عن غّبه، ويعينو 
على ذلك أف يستعد لو قبل التحرًن بأف ٰبدد على نفسو ذكر اآلخرة وموقف ا٤بناجاة وخطر ا٤بقاـ بْب 
يدي اهلل سبحانو وىو ا٤بطلع، ويفرغ قلبو قبل التحرًن بالصبلة عما يهمو فبل يَبؾ لنفسو شغبلً يلتفت 

إني نسيت أن أقول لك أن تخمر القْدر الذي ":  لعثماف بن طلحةإليو خاطره، قاؿ رسوؿ اهلل 
، () رواه أبو داود"في البيت، فإنو ال ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل الناس عن صالتهم

فإف كاف ال يسكن ىوائج أفكاره ّٔذا الدواء ا٤بسكن، فبل ينجيو إال . فهذا طريق تسكْب األفكار
ا٤بسهل الذي يقمع مادة الداء من أعماؽ العروؽ، وىو أف ينظر ُب األمور الصارفة الشاغلة عن 

إحضار القلب، والشك أهنا تعود إىل مهماتو، وأهنا إ٭با صارت مهمات لشهواتو، فيعاقب ّٔا نفسو 
بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العبلئق، فلك ما يشغلو عن صبلتو فهو ضد دينو ومن جند 

 ٤با لبس إبليس عدوّْه، فإمساكو أضر عليو من إخراجو فيتخلص منو بإخراجو، كما روي أنو 
اذىبوا بها إلى ": ا٣بميصة الٍب أتاه ّٔا أبو جهم وعليها عَلٌم وصلى ّٔا نزعها بعد صبلتو، وقاؿ 

  متفق عليو، وأمر رسوؿ اهلل "أبي جهم فإنها ألهتني عن صالتي وائتوني بأنـَْبَجانية أبي جهم
بتجديد شراؾ نعلو ٍب نظر إليو ُب صبلتو إذ كاف جديًدا فأمر أف ينزع منها ويردَّ الشراؾ ا٣بلق، أخرجو 

. ابن ا٤ببارؾ ُب الزىد مرسبلً بإسناد صحيح

                                                        

. صحيح أبو داود ( ) 
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فأما ما ذكرناه من التلطف بالتسكْب والرد إىل فهم الذكر فذلك ينفع الشهوات الضعيفة وا٥بمم 
. الٍب ال تشغل إال حواشي القلب

فأما الشهوة القوية ا٤برىقة فبل ينفع فيها التسكْب بل ال تزاؿ ٘باذّٔا و٘باذبك ٍب تغلبك وتنقضي 
رجل ٙبت شجرة أراد أف يصفو لو فكره وكانت أصوات العصافّب : صبلتك ُب شغل آّاذبة، ومثالو

هتوش عليو، فلم يزؿ يطّبىا ٖبشبة ُب يده ويعود إىل فكره فتعود العصافّب فيعود إىل التنفّب با٣بشبة، 
إف أردت ا٣ببلص فاقطع الشجرة، فكذلك شجرة الشهوات إذا تشعبت وتفرعت أغصاهنا : فقيل لو

ا٪بذبت إليها األفكار ا٪بذاب العصافّب إىل األشجار وا٪بذاب الذباب إىل األقذار، والشغل يطوؿ ُب 
ّّ آب، وألجلو ٠بي ذبابًا، فكذلك ا٣بواطر، وىذه الشهوات كثّبة وقلما  دفعها، فإف الذباب كلما ُذّب

ٱبلو العبد عنها وٯبمعها أصل واحد وىو حب الدنيا، وذلك رأس كل خطيئة وأساس كل نقصاف 
. ومنبع كل فساد

ومن انطوى باطنو على حب الدنيا حٌب ماؿ إىل شيء منها ال ليتزود وال ليستعْب ّٔا على اآلخرة 
فبل يطمعن ُب أف تصفو لو لذة ا٤بناجاة ُب الصبلة، فإف من فرح بالدنيا ال يفرح باهلل سبحانو 

. وٗبناجاتو
وٮبة الرجل مع قرة عينو، فإف كانت قرة عينو ُب الدنيا انصرؼ ال ٧بالة إليها ٮبو، ولكن مع ىذا 
فبل ينبغي أف يَبؾ آّاىدة ورد القلب إىل الصبلة وتقليل األسباب الشاغلة، فهذا ىو الدواء و٤برارتو 

استبشعتو الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء ُعضااًل، حٌب إف األكابر اجتهدوا أف يصلوا ركعتْب ال 
ٰبّدثوف أنفسهم فيها بأمور الدنيا فعجزوا عن ذلك، فإذف ال مطمع فيو ألمثالنا، وليتو سلم لنا من 

. الصبلة شطرىا أو ثلثها من الوساوس لتكوف ٩بن خلط عمبلً صا٢بًا وآخر سيًئا
وعلى ا١بملة فهمة الدنيا وٮبة اآلخرة ُب القلب مثل ا٤باء الذي يصب ُب قدح ٩بلوء ٖبّل، فبقدر ما 

. يدخل فيو ا٤باء ٱبرج من ا٣بل ال ٧بالة وال ٯبتمعاف

 ***
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حقك إف كنت ا٤بريدين لآلخرة أف ال تغفل أوالً عن التنبيهات الٍب ُب شروط الصبلة : فنقوؿ
وأركاهنا، أما الشروط السوابق فهي اآلذاف والطهارة وسَب العورة واستقباؿ القبلة واالنتصاب قائًما 

. والنية
فإذا ٠بعت نداء ا٤بؤذف فاحضر ُب قلبك ىوؿ النداء يـو القيامة، وتشّمر بظاىرؾ وباطنك لئلجابة 
وا٤بسارعة، فإف ا٤بسارعْب إىل ىذا النداء ىم الذين يُنادوف باللطف يـو العرض األكرب، فاعرض قلبك 

على ىذا النداء فإف وجدتو ٩بلوًءا بالفرج واالستبشار مشحونًا بالرغبة إىل االبتدار فاعلم أنو يأتيك 
 أي أرحنا ّٔا وبالنداء إليها ()"أرحنا بها يا بالل": النداء بالُبشرى والفوز يـو القضاء، ولذلك قاؿ 

. إذ كاف قرة عينو فيها 
وأما الطهارة فإذا أتيت ّٔا ُب مكانك وىو ظرُفك األبعد ٍب ُب ثيابك وىي غبلُفك األقرب، ٍب ُب 

بشرتك وىي ِقشُرؾ األدىن فبل تغفل عن لُبك الذي ىو ذاتك وىو قلبك، فاجتهد لو تطهّبًا بالتوبة 
والندـ على ما فّرطت، وتصميم العـز على الَبؾ ُب ا٤بستقبل، فطّهر ّٔا باطنك فإنو موضع نظر 

. معبودؾ
وأما سَب العورة فاعلم أف معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار ا٣بلق، فإف ظاىر بدنك موقع لنظر 

فأحضر ! ا٣بلق، فما بالك ُب عورات باطنك وفضائح سرائرؾ الٍب ال يطّلع عليها إال ربك عز وجل
تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسَبىا، وٙبقق أنو ال يسَب عن عْب اهلل سبحانو ساتر، وإ٭با 

يغفرىا الندـ وا٢بياء وا٣بوؼ، فتستفيد بإحضارىا ُب قلبك انبعاث جنود ا٣بوؼ وا٢بياء من مكامنهما 
ويستكْب ٙبت ا٣َبْجلة قلُبك، وتقـو بْب يدي اهلل عز وجل قياـ العبد آّـر ا٤بسيء اآلبق الذي ندـ 

. فرجع إىل مواله ناكًسا رأسو من ا٢بياء وا٣بوؼ
                                                        

من حديث بالل ونحوه عند أبي داود عن رجل من الصاحبة لم يسمو بإسناد " العمل"رواه الدارقطني في  ( ) 
. صحيح
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وأما استقباؿ القبلة فهو صرُؼ ظاىر وجهك عن سائر ا١بهات إىل جهة بيت اهلل تعاىل، افَبى أف 
صرؼ القلب عن سائر األمور إىل اهلل عز وجل ليس مطلوبًا منك؟ ىيهات، فبل مطلوب سواه، وإ٭با 

ىذه الظواىر ٙبريكات البواطن وضبط للجوارح وتسكْب ٥با باإلثبات ُب جهة واحدة حٌب ال تبغي 
على القلب، فإهنا إذا بغت وظلمت ُب حركاهتا والتفاهتا إىل جهاهتا استتبعت القلب وانقلبت بو عن 

. وجو اهلل عز وجل فليكن وجو قلبك مع وجو بدنك
وأما االعتداؿ قائًما فإ٭با ىو مثوؿ بالشخص والقلب بْب يدي اهلل عز وجل، فليكن رأسك الذي 

ىو أرفع أعضائك ُمطرقًا ُمطأِطًئا ُمنكًسا، وليكن وضع الرأس عن ارتفاعو تنبيًها على إلزاـ القلب 
التواضع والتذلل والتربي عن الَبّؤس والتكرب، وليكن على ذكرنا ىهنا خطُر القياـ بْب يدين اهلل عز 

وجل ُب ىوؿ ا٤بطلع عند العرض للسؤاؿ واعلم ُب ا٢باؿ أنك قائم بْب يدي اهلل عز وجل وىو مطَّلٌع 
عليك فقم بْب يديو قيامك بْب يدي بعض ملوؾ الزماف إف كنت تعجز عن معرفة قدره جل جبللو، 
قبل قّدر ُب دواـ قيامك ُب صبلتك أنك ملحوظ ومرقوب بعْب كالَِئة من رجل صاّب من أىلك أو 

٩بن ترغب ُب أف يعرفك بالصبلح، فإنو هتدأ عند ذلك أطرافك وٚبشع جوارحك وتسكن ٝبيع 
أجزائك خيفة أف ينسيك ذلك العاجز ا٤بسكْب إىل قلة ا٣بشوع، وإذا أحسست من نفسك خشوًعا 

إنك تّدعْب معرفة اهلل وحبو أفبل تستحْب من : عند مبلحظة عبد مسكْب فعاتب نفسك وقل ٥با
استجرائك عليو مع توقّبؾ عبًدا من عباده؟ أو ٚبشْب الناس وال ٚبشينو وىو أحق أف ٱُبشى؟ ولذلك 

تستحي منو كما تستحي من الرجل الصالح من ": كيف ا٢بياء من اهلل؟ فقاؿ : ٤با قاؿ أبو ىريرة
. "من أىلك": ، وروي()"قومك

وأما النية فاعـز على إجابة اهلل عز وجل ُب امتثاؿ أمره بالصبلة وإٛبامها والكف عن نواقضها 
ومفسداهتا وإخبلص ٝبيع ذلك لوجو اهلل سبحانو رجاء لثوابو وخوفًا من عقابو وطلًبا للقربة منو، 

متقلًدا للمنة منو بإذنو إياؾ ُب ا٤بناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك، وعظم ُب نفسك قدر مناجاتو 

                                                        

. وفي إسناده نظر" مكارم األخالق"رواه الخرائطي في  ( ) 



  -57 - 

وانظر من تناجي وكيف تناجي وٗباذا تناجي؟ وعند ىذا ينبغي أف يعرؽ جبينك من ا٣بجل وترتعد 
. فرائصك من ا٥بيبة ويصفّر وجهك من ا٣بوؼ

وأما التكبّب فإذا نطق بو لسانك فينبغي أف ال يكذبو قلُبك فإف كاف ُب قلبك شيء ىو أكرب من 
 رسوؿ اهلل، إنو : اهلل يشهد إنك لكاذب، وإف كاف الكبلـ صدقًا كما شهد على ا٤بنافقْب ُب قو٥بم

فإف كاف ىواؾ أغلب عليك من أمر اهلل عز وجل فأنت أطوع لو منك هلل تعاىل فقد اٚبذتو إ٥بك 
كبلًما باللساف آّرد، وقد ٚبلف القلب عن مساعدتو، وما " اهلل أكرب"وكربتو فيوشك أف يكوف قولك 

. أعظم ا٣بطر ُب ذلك لوال التوبة واالستغفار وحسن الظن بكـر اهلل تعاىل وعفوه
 وليس "وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض": وأما دعاء االستفتاح فأوؿ كلماتو قولك

ا٤براد بالوجو الوجو الظاىر فإنك إ٭با وجهتو إىل جهة القبلة واهلل سبحانو ليس ىنالك، وإ٭با وجوُ القلب 
ىو الذي تتوجو بو إىل فاطر السموات واألرض، فانظر إليو أمتوجو ىو إىل أمانيو وٮبو ُب البيت 

والسوؽ، متبٌع للشهوات، أو مقبٌل على فاطر السموات؟ وإياؾ أف تكوف أوؿ مفاٙبتك للمناجاة 
. بالكذب واالختبلؽ

ولن ينصرؼ الوجو إىل اهلل تعاىل إال بانصرافو عما سواه فاجتهد ُب ا٢باؿ ُب صرفو إليو وإف 
 فينبغي أف ٱبطر "حنيًفا مسلًما": عجزت عنو على الدواـ فليكن قولك ُب ا٢باؿ صادقًا، وإذا قلت

ببالك أف ا٤بسلم ىو الذي سلم ا٤بسلموف من لسانو ويده، فإف مل تكن كذلك كنت كاذبًا، فاجتهد ُب 
 "وما أنا من المشركين": أف تعـز عليو ُب االستقباؿ وتندـ على ما سبق من األحواؿ، وإذا قلت

فمن كان يرجو لقاء ربو فليعمل عمالً صالًحا وال }: فاخطر ببالك الشرؾ ا٣بفي فإف قولو تعاىل
 نزؿ فيمن يقصد بعبادتو وجو اهلل وٞبد الناس، وكن حذرًا مشفًقا من ىذا {يشرك بعبادة ربو أحًدا

الشرؾ، واستشعر ا٣بجلة ُب قلبك إف وصفت نفسك بأنك لست من ا٤بشركْب من غّب باءة عن ىذا 
. الشرؾ، فإف اسم الشرؾ يقع على القليل والكثّب منو

 فاعلم أف ىذا حاؿ عبٍد مفقوٍد لنفسو موجوٍد لسيده، وأنو إف "محياي ومماتي هلل": وإذا قلت
أعوذ ": وإذا قلت.. صدر ٩بن رغبُتوُ ُب ا٢بياة ورىبتو من ا٤بوت ألمور الدنيا مل يكن مبلئًما للحاؿ
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 فاعلم أنو عدوؾ ومَبصد لصرؼ قلبك عن اهلل عز وجل حسًدا لك على "باهلل من الشيطان الرجيم
مناجاتك مع اهلل عز وجل وسجودؾ لو، مع أنو لُعن بسبب سجدة واحدة تركها ومل يوفق ٥با، وإف 

استعاذتك باهلل سبحانو منو بَبؾ ما ٰببو وتبديلو ٗبا ٰببو اهلل عز وجل وال ٗبجرد قولك، فإف من قصد 
أعوذ منك بذلك ا٢بصن ا٢بصْب وىو ثابت على مكانو، فإف : سبُع أو عدو ليفَبسو أو يقتلو فقاؿ

ذلك ال ينفعو، بل ال يعيذه إال تبديل ا٤بكاف، فكذلك من يتبع الشهوات الٍب ىي ٧باب الشيطاف 
ومكاره الرٞبن فبل يغنيو ٦برد القوؿ، فليقَبف قولو بالعـز على التعوذ ٕبصن اهلل عز وجل عن شر 

. الشيطاف
واعلم أف من مكايده أف يشغلك ُب صبلتك بذكر اآلخرة وتدبّب فعل ا٣بّبات ليمنعك عن فهم 

. ما تقرأ
فاعلم أف لك ما يشغلك عن فهم معاين قراءتك فهو وسواس، فإف حركة اللساف غّب مقصودة بل 

رجل يتحرؾ لسانو وقلبو غافل، ورجل يتحرؾ لسانو : ا٤بقصود معانيها، فأما القراءة فالناس فيها ثبلثة
وقلبو يتبع اللساف فيفهم ويسمع منو كأنو يسمعو من غّبه، وىي درجات أصحاب اليمْب، ورجل سبق 

. قلبو إىل ا٤بعاين أوالً ٍب ٱبدـ اللساف القلب فيَبٝبو
ففرؽ بْب أف يكوف اللساف ترٝباف القلب أو يكوف معلم القلب، وا٤بقربوف لساهنم ترٝباٌف يتبع 

 فَاْنِو بو {بسم اهلل الرحمن الرحيم}: القلب وال يتبعو القلب، وتفصيل ترٝبة ا٤بعاين أنك إذا قلت
التربؾ البتداء القراءة لكبلـ اهلل سبحانو، وافهم أف األمور كلها باهلل سبحانو، وأف ا٤براد باالسم ىهنا 

 ومعناه أف الشكر هلل إذ النعم  {الحمد هلل}ىو ا٤بسمى، وإذا كانت األمور باهلل سبحانو فبل جـر كاف 
من اهلل، ومن يرى من غّب اهلل نعمة أو يقصد غّب اهلل سبحانو بشكر ال من حيث إنو مسخَّر من اهلل 

 {الرحمن الرحيم} :عز وجل ففي تسميتو وٙبميده نقصاٌف بقدر التفاتو إىل غّب اهلل تعاىل، فإذا قلت
فأحضر ُب قلبك ٝبيع أنواع لطفو لتتضح لك رٞبتو فينبعث ّٔا رجاؤؾ، ٍب استثْر من قلبك التعظيم 

 أما العظمة فؤلنو ال ملك إال لو، وأما ا٣بوؼ فلهوؿ يـو ا١بزاء {مالك يوم الدين}: وا٣بوؼ بقولك
 وجدد العجز واالحتياج والتربي {إياك نعبد} :وا٢بساب الذي ىو مالكو ٍب جدد اإلخبلص بقولك
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 وٙبقق أنو ما تيسرت طاعتك إال بإعانتو وأف لو ا٤بنة إذ {وإياك نستعين}: من ا٢بوؿ والقوة بقولك
وفقك لطاعتو واستخدمك لعبادتو وجعلك أىبلً ٤بناجاتو، ولو حرمك التوفيق لكنت من ا٤بطرودين مع 

ومن التحميد ومن  {بسم اهلل الرحمن الرحيم}: الشيطاف اللعْب، ٍب إذا فرغت من التعوذ ومن قولك
اىدنا الصراط }: إظهار ا٢باجة إىل اإلعانة مطلًقا فعْب سؤالك وال تطلب إال أىم حاجاتك وقل

 الذي يسوقنا إىل جوارؾ ويفضي بنا إىل مرضاتك وزده شرًحا وتفصيبلً وتأكيًدا واستشهاًدا {المستقيم
بالذين أفاض عليهم نعمة ا٥بداية من النبيْب والصديقْب والشهداء والصا٢بْب دوف الذين غضب عليهم 

 فإذا تلوت  {آمين}: من الكفار والزائغْب من اليهود والنصارى والصابئْب ٍب التمس اإلجابة وقل
قسمت ": الفاٙبة كذلك فيشبو أف تكوف من الذين قاؿ اهلل تعاىل فيهم فيما أخرب عنو النيب 

الحمد هلل رب العالمين، قال : الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد
أثنى علي عبدي، وإذا : الرحمن الرحيم، قال اهلل تعالى: حمدي عبدي، وإذا قال: اهلل تعالى

إياك نعبد : فوض إلي عبدي، فإذا قال: مجدني عبدي، وقال مرة: مالك يوم الدين، قال: قال
ىذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال أىدنا الصراط المستقيم : وإياك نستعين، قال

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين، قال ىذا لعبدي ولعبدي ما 
 رواه مسلم، فلو مل يكن لك من صبلتك حظ سوى ذكر اهلل لك ُب جبللو وعظمتو فناىيك "سأل

كما - بذلك غنيمة، فكيف ٗبا ترجوه من ثوابو وفضلو؟ وكذلك ينبغي أف تفهم ما تقرؤه من السور
فبل تغفل عن أمره وهنيو ووعده ووعيده ومواعظو وأخبار أنبيائو وذكر - سيأٌب الكبلـ على تبلوة القرآف

مننو وإحسانو، ولكل واحد حق فالرجاء حق الوعد، وا٣بوؼ حق الوعيد، والعـز حق األمر والنهي، 
. واالتعاظ حق ا٤بوعظة، والشكر حق ذكر ا٤بنة، واالعتبار حق إخبار األنبياء

، وكاف إبراىيم () خر ميًتا{فإذا نقر في الناقور}: وُروي أف ُزرارة بن أوَب ٤با انتهى إىل قولو تعاىل
 اضطرب حٌب تضطرب أوصالو، وتكوف ىذه {إذا السماء انشقت}: النخعي إذا ٠بع قولو تعاىل

ا٤بعاين ٕبسب درجات الفهم ويكوف الفهم ٕبسب وفور العلم وصفاء القلب، ودرجات ذلك ال 

                                                        

. متروك: وفي سنده عون بن ذكوان، قال الدارقطني (2/258" )الحمية"رواه أبو نعيم في  ( ) 
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تنحصر، والصبلة مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات، فهذا حق القراءة وىو حق األذكار 
والتسبيحات أيًضا، ٍب يراعي ا٥بيبة ُب القراءة، فّبتل وال يسرد فإف ذلك أيسر للتأمل، ويفرؽ بْب 

. نغماتو ُب آية الرٞبة والعذاب والوعد والوعيد والتحميد والتعظيم والتمجيد
 ٱبفض {ما انخذ اهلل من ولد وما كان معو من إلو}: كاف النخعي إذا مر ٗبثل قولو عز وجل

إقرأ وارق ":  وروي أنو يقاؿ لقارئ القرآف()صوتو كا٤بستحي عن أف يذكره بكل شيء ال يليق بو
، وأما دواـ القياـ فإنو تنبيو على إقامة القلب مع اهلل عز وجل على ()"ورتل كما كنت ترتل في الدنيا

، وكما ٘بب "إن اهلل عز وجل مقبل على المصلي ما لم يلتفت": نعت واحد من ا٢بضور قاؿ 
حراسة الرأس والعْب عن االلتفات إىل ا١بهات فكذلك ٘بب حراسة السر عن االلتفات إىل غّب 

الصبلة، فإذا التفت إىل غّبه فذّكره باطبلع اهلل عليو وبقبح التهاوف با٤بناجي عند غفلة ا٤بناجي ليعود 
. إليو، وألزِـ ٣بشوع القلب، فإف ا٣ببلص عن االلتفات باطًنا وظاىرًا ٜبرة ا٣بشوع

يق   كأنو ُعوٌد، وبعضهم كاف يسكن ُب ركوعو  ُب صبلتو كأف وتٌد، وابن الزبّب وكاف الصدّْ
ٕبيث تقع العصافّب عليو كأنو ٝباد، وكل ذلك يتقضيو الطبع بْب يدي من يعظم من أبناء الدنيا 

فكيف ال يتقاضاه بْب يدي ملك ا٤بلوؾ عند من يعرؼ ملك ا٤بلوؾ؟ وكل من يطمئن بْب يدي غّب 
اهلل عز وجل خاشًعا وتضطرب أطرافو بْب يدي اهلل عابثًا فذلك لقصور معرفتو عن جبلؿ اهلل وعن 

الذي يراك حين تقوم وتقلبك في }: اطبلعو على سره وضمّبه، وقاؿ عكرمة ُب قولو عز وجل
. قيامو وركوعو وسجوده وجلوسو:  قاؿ{الساجدين

وأما الركوع والسجود فينبغي أف ٘بد عندٮبا ذكر كربياء اهلل سبحانو وترفق يديك مستجّبًا بعفو اهلل 
، ٍب تستأنف لو ذالً وتواضًعا بركوعك، و٘بتهد ُب عز وجل من عقابو بتجديد النية ومتبًعا سنة نبيو 

. ترقيق قلبك و٘بديد خشوعك وتستشعر ذلك وعزَّ موالؾ واتضاعك وُعُلو ربك

                                                        

مثل ىذا يحمل عمى الصالة انفراًدا أما الجماعة فالمنبغي وصول الصوت إلى المأموم لعدم ورود السنة  ( ) 
. بخالف ذلك

. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ( ) 
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وتستعْب على تقرير ذلك من قلبك بلسانك فتسبح ربك وتشهد لو بالعظمة وأنو أعظم من كل 
عظيم وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار، ٍب ترتفع من ركوعك راجًيا أنو راحم لك ومؤكًدا للرجاء 

أي أجاب ٤بن شكره، ٍب تردؼ ذلك الشكر ا٤بتقاضي للمزيد " ٠بع اهلل ٤بن ٞبده}: ُب نفسك بقولك
ٍب هتوي إىل السجود " ملء السموات وملء األرض: "وتكثر ا٢بمد بقولك" ربنا لك ا٢بمد: "فتقوؿ

وىو أعلى درجات االستكانة فتمّكن أعز أعضائك وىو الوجو من أذؿ األشياء وىو الَباب، وإف 
. أمكنك أف ال ٘بعل بينهما حائبلً فتسجد على األرض فافعل فإنو أجلب للخشوع وأدؿُّ على الذؿ
وإذا وضعت نفسك موضع الذؿ فاعلم أنك وضعتها ورددت الفرع إىل أصلو فإنك من الَباب 

وأكده بالتكرار " سبحاف ريب األعلى: "خلقت، وغليو تعود، فعند ىذا جّدد على قلبك عظمة اهلل وقل
فإف الكرّة الواحدة ضعيفة األثر فإذا رؽ قلبك وظهر ذلك فلتصّدؽ رجاءؾ ُب رٞبة اهلل فإف رٞبتو 

رب اغفر : "تتسارع إىل الضعف والذؿ ال إىل التكرب والبطر فارفع رأسك مكربًا وسائبلً حاجتك وقائبلً 
. ٍب أكد التواضع بالتكرار فُعد إىل السجود ثانًيا كذلك" يل اغفر يل

وأما التشهد فإذا جلست لو فاجلس متأدبًا وصرح بأف ٝبيع ما تديل من الصلوات والطيبات أي 
 ، واحضر ُب قلبك النيب ()"التحيات"من األخبلؽ الطاىرة هلل، وكذلك ا٤بلك هلل وىو معُب 

وليصدؽ أَمُلك ُب أنو يبُلُغو ويردُّ " السبلـ عليك أيها النيب ورٞبة اهلل وبركاتو: "وشخصو الكرًن وقل
عليك ما ىو أوَب منو، ٍب تسلم على نفسك وعلى ٝبيع عباد اهلل الصا٢بْب، ٍب تأمُل أف يرد اهلل 

 بالرسالة سبحانو عليك سبلًما وافًيا بعدد عباده الصا٢بْب، ٍب تشهد لو تعاىل بالوحدانية وحملمد نبيو 
. ٦بدًدا عهد اهلل سبحانو بإعادة كلمٍب الشهادة ومستأنًفا للتحصن ّٔا

ٍب ادُع ُب آخر صبلتك بالدعاء ا٤بأثور مع التواضح وا٣بشوع والضراعة واالبتهاؿ وصدؽ الرجاء 
. باإلجابة وأشرؾ ُب دعائك أبويك وسائر ا٤بؤمنْب

واستشعر شكر اهلل . واقصد عند التسليم السبلـَ على ا٤ببلئكة وا٢باضرين وانِو ختم الصبلة بو
سبحانو على توفيقو إلٛباـ ىذه الطاعة، وتوىم أنك مودع لصبلتك ىذه وأنك رٗبا ال تعيش ٤بثلها، ٍب 

                                                        

. الُممك.. التحية : قال في القاموس ( ) 
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أشعر قلبك الوجل وا٢بياء من التقصّب ُب الصبلة، وخْف أف ال تقبل صبلتك وأف تكوف ٩بقوتًا بذنب 
. ظاىر أو باطن فَبدَّ صبلتك ُب وجهك، وترجو مع ذلك أف يقبلها بكرمو وفضلو

كاف ٰبٓب بن وثاب إذا صلى مكث ما شاء اهلل تُعرؼ عليو كآبة الصبلة، وكاف إبراىيم ٲبكث بعد 
 …{الذين ىم في صالتهم خاشعون}الصبلة ساعة كأنو مريض، فهذا تفصيل صبلة ا٣باشعْب 

 والذين يناجوف اهلل {والذين ىم على صالتهم دائمون} …{والذين ىم على صلواتهم يحافظون}
على قدر استطاعتهم ُب العبودية فليعرض اإلنساف نفسو على ىذه الصبلة، فبالقدر الذي ُيسّْر لو منو 

. ينبغي أف يفرح وعلى ما يفوتو ينبغي أف يتحسر
 إال أف يتغمده اهلل برٞبتو، والرٞبة واسعة والكـر فائض فنسأؿ اهلل ()وأما صبلة الغافلْب فهي ٨َبْطرة

. أف يتغمدنا برٞبتو ويغمرنا ٗبغفرتو إذ ال وسيلة لنا إال االعَباؼ بالعجز عن القياـ بطاعتو
واعلم أف ٚبليص الصبلة عن اآلفات وإخبلصها لوجو اهلل عز وجل وأداؤىا بالشروط الباطنة الٍب 
ذكرناىا من ا٣بشوع والتعظيم وا٢بياء سبٌب ٢بصوؿ أنواٍر ُب القلب تكوف تلك األنواع مفاتيح علـو 

ا٤بكاشفة،ؼ أولياء اهلل ا٤بكاشفوف ٗبلكوت السموات واألرض وأسرار الربوبية إ٭با يكاشفوف ُب الصبلة 
واسجد }: ال سيما ُب السجود إذ يتقرب العبد من ربو عز وجل بالسجود، ولذلك قاؿ تعاىل

 وإ٭با تكوف مكاشفة كل مصل على قدر صفائو عن كدورات الدنيا، وٱبتلف ذلك بالقوة {واقترب
والضعف والقلة والكثرة وا١ببلء وا٣بفاء حٌب ينكشف لبعضهم الشيء بعينو وينكشف لبعضهم الشيء 

. ٗبثالو، كما كشف لبعضهم الدنيا ُب صورة جيفة والشيطاف ُب صورة كلب جاٍب عليها يدعو إليها
وٱبتلف أيًضا ٗبا ُب ا٤بكاشفة فبعضهم ينكشف لو من صفات اهلل تعاىل وجبللو ولبعضهم من 

. أفعالو ولبعضهم من دقائق علـو ا٤بعاملة
ويكوف لتعيْب تلك ا٤بعاين ُب كل وقت أسباب خفية ال ٙبصى، وأشّدىا مناسبة ا٥بمة، فإذا كانت 

مصروفة إىل شيء معْب كاف ذلك أوىل باالنكشاؼ، و٤با كانت ىذه األمور ال تَباءى إال ُب ا٤برائي 
الصقيلة وكانت ا٤برأة كلها صدئة فاحتجت عنها ا٥بداية ال ليخل من جهة ا٤بنعم با٥بداية بل ٣ِبََبث 

                                                        

. أي مكان خطر، كمسبغة أي أرض بيا سباع ( ) 



  -63 - 

مَباكم الصدأ على مصَب ا٥بداية، تسارعت األلسنة إىل إنكار مثل ذلك، غذ الطبع ٧ببوؿ على إنكار 
غّب ا٢باضر، ولو كاف ١بنْب عقل ألنكر إمكاف وجود اإلنساف ُب متسع ا٥بواء، ولو كاف للطفل ٛبييٌز 

ما رٗبا أنكر ما يزعم العقبلء إدراكو من ملكوت السموات واألرض، وىكذا اإلنساف ُب كل طور يكاد 
قد }: ينكر ما بعده، وا٤بقصود أف كل ذلك ال ٰبصل إال با٣بشوع ُب الصبلة ولذلك قاؿ اهلل عز وجل

 فمدحهم بعد اإلٲباف بصبلة ٨بصوصة ىي ا٤بقرونة {أفلح المؤمنون الذين ىم في صالتهم خاشعون
والذين ىم على صلواتهم }: با٣بشوع، ٍب ختم أوصاؼ ا٤بفلحْب بالصبلة أيًضا فقاؿ تعاىل

أولئك ىم الوارثون الذين يرثون الفردوس ىم فيها }:  ٍب قاؿ تعاىل ُب ٜبرة تلك الصفات{يحافظون
 فوصفهم بالفبلح أوالً وبوراثة الفردوس آخرًا، وأما ىذرمة اللساف مع غفلة القلب فبل تنتهي {خالدون

ما سلككم في صقر قالوا لم نك من }: إىل ىذا ا١بزاء، ولذلك قاؿ اهلل عز وجل ُب أضدادىم
.  فا٤بصلوف ىم ورثة الفردوس وىم ا٤بشاىدوف لنور اهلل تعاىل وا٤بتمتعوف بقربو ودنوه{المصلين

نسأؿ اهلل أف ٯبعلنا منهم وأف يعيذنا من عقوبة من تزينت أقوالو وقبحت أفعالو إنو الكرًن ا٤بناف 
. ()القدًن اإلحساف وصلى اهلل على كل عبد مصطفى

 ***
() 

 

                                                        

(. 171- 1/161)بتصرف واختصار " إحياء عموم الدين "( ) 
اعمم أن العزالي رحمو اهلل ساق ىذه الوظائف في حق من اكتممت لديو اآللة في فيم النظم العربي عموًما  ( ) 

والنظم القرآني خصوًصا، فتمك الوظائف واآلداب المذكورة، لن تغني فتياًل عن الرجوع لكتب التفسير ومطالعة 
كتفسير "ما سطره أئمة التأويل وبخاصة سمف األمة الصالح ونحثك عمى مطالعة التفاسير األثرية والتربوية 

. فستغنم إن شاء اهلل" ظالل القرآن"، وال تحرم نفسك من فتيؤ "السعدي"وتفسير " ابن كثير
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فهم أصل ): اعلم أف ىذه اللذة لن ٙبصل إال بتوافر عشرة آداب عند تبلوة القرآف الكرًن ىي
ٍب التفهم، ٍب التخلي عن موانع الفهم، ٍب . ٍب التدبر. ٍب التعظيم، ٍب حضور القلب. الكبلـ

. (التخصيص، ٍب التأثر، ٍب الَبقي، ٍب التربي
 وعلوه وفضل اهلل سبحانو وتعاىل ولطفو ٖبلقو ُب نزولو عن عرش فهم عظمة الكالم: فاألول

فلينظر كيف لطف ٖبلقو ُب إيصاؿ معاين كبلمو إىل أفهاـ خلقو؟ وكيف . جبللو إىل درجة إفهاـ خلقو
٘بلت ٥بم تلك الصفة ُب طي حروؼ وأصوات ىي صفات البشر إذ يعجز البشر عن الوصوؿ إىل 

فهم صفات اهلل عز وجل إال بوسيلة صفات نفسو، ولوال استتار كنو جبللة كبلمو بكسوة ا٢بروؼ ٤با 
، ولوال ()ثبت لسماع الكبلـ عرض وال ثري ولتبلشى ما بينهما من عظمة سلطانو وسُبُحات نوره

 ٤با أطاؽ لسماع كبلمو كما مل يطق ا١ببل مبادئ ٘بليو حيث صار تبييت اهلل عز وجل ٤بوسى 
. ()دًكا

 فالقارئ عند البداية بتبلوة القرآف ينبغي أف ٰبضر ُب قلبو عظمة :التعظيم للمتكلم: الثاني
ا٤بتكلم ويعلم أف ما يقرؤه ليس من كبلـ البشر وأف ُب تبلوة كبلـ اهلل عز وجل غاية ا٣بطر فإنو تعاىل 

 وكما أف ظاىر جلد ا٤بصحف وورقة ٧بروس عن ظاىر بشرة البلمس {ال يمسو غال المطهرون}: قاؿ
إال إذا كاف متطهرًا، فباطن معناه أيًضا ٕبكم عزه وجبللو ٧بجوب عن باطن القلب إال إذا كاف متطهرًا 

عن كل رجس ومستنّبًا بنور التعظيم والتوقّب، وكما ال يصح ٤بس جلد ا٤بصحف كل يد فبل يصلح 
لتبلوة حروفو كل لساف وال لنيل معانيو كل قلب، فتعظيم الكبلـ تعظيم ا٤بتكلم، ولن ٙبضره عظمة 
ا٤بتكلم ما مل يتفكر ُب صفاتو وجبللو وأفعالو، فإذا حضر ببالو العرش واستواء ربو عليو، والكرسي 
الذي وسع السموات واألرض، واستحضر مشهد السموات واألرض وما بينهما من ا١بن واإلنس 
والدواب واألشجار، وَعِلَم أف ا٣بالق ١بميعها والقادر عليها والرازؽ ٥با واحد، وأف الكل ُب قبضة 

قدرتو مَبددوف بْب فضلو ورٞبتو وبْب نِقمتو وَسطوتو، إف أنعم فبفضلو وإف عاقب فبعدلو، وأنو الذي 

                                                        

. {لو أنزلنا هذا القرآن عمى جبل لرأيته خاشًعا متصدًعا من خشية اهلل}: قال تعالى ( ) 
. {فمما تجمى ربه لمجبل جعمه دًكا وخر موسى صعقا}: قال تعالى ( ) 
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يقوؿ ىؤالء إىل ا١بنة وال أبايل، وىؤالء إىل النار وال أبايل وىذا غاية العظمة والتعايل، فبالتفكر ُب 
. أمثاؿ ىذا ٰبضر تعظيم ا٤بتكلم ٍب تعظيم الكبلـ

 أي {يا يحيى خذ الكتاب بقوة}:  قيل ُب تفسّب:حضور القلب وترك حديث النفس: الثالث
ٔبد واجتهاد، وأخذه با١بد أف يكوف متجرًدا لو عند قراءتو منصرؼ ا٥بمة إليو عن غّبه، وقيل 

أو شيء أحبُّ غلي من القرآف حٌب أحدث : إذا قرأت القرآف ٙبّدُث نفسك بشيء؟ فقاؿ: لبعضهم
وىذه الصفة تتولد عما قبلها . وكاف بعض السلف إذا قرأ آية مل يكن قلبو فيها أعادىا ثانية! بو نفسي

من التعظيم، فإف ا٤بعظم للكبلـ الذي يتلوه يستبشر بو ويستأنس وال يغفل عنو، ففي القرآف ما 
يستأنس بو القلب إف كاف التايل أىبلً لو فكيف يطلب األنس بالفكر ُب غّبه وىو متنزه ومتفرج، 

والذي يتفرج ُب ا٤بتنزىات ال يتفكر ُب غّبىا، فقد قيل إف القرآف ميادين وبساتْب ومقاصّب وعرائس 
. وديابيج ورياض

فإذا دخل القارئ ا٤بيادين وقطف من البساتْب ودخل ا٤بقاصّب وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه 
. ُب الرياض استغرقو ذلك وشغلو عما سواه فلم يعزب قلبو ومل يتفرؽ فكره

 وىو وراء حضور القلب فإنو قد ال يتفكر ُب غّب القرآف ولكنو يقتصر على ٠باع :التدبر: الرابع
القرآف من نفسو وىو ال يتدبره وا٤بقصود من القراءة التدبر، ولذلك ُسنَّ الَبتيل ُب الظاىر ليتمكن من 

. ال خّب ُب عبادة ال فقو فيها وال ُب قراءة ال تدبر فيها: التدبر بالباطن، قاؿ علي 
وإذا مل يتمكن من التدبر إال بَبديد فلّبدد إال أف يكوف خلف إماـ، فإنو لو بقي ُب تدبر آية وقد 

اشتغل اإلماـ بآية أخرى كاف مسيًئا مثل من يشتغل بالتعجب من كلمة واحدة ٩بن يناجيو عن فهم 
فقد روي . بقية كبلمو، وكذلك إف كاف ُب تسبيح الركوع وىو متفكر ُب آية قراىا أماُمو فهذا وسواس

ألف ٚبتلف : ُب أمر الدنيا؟ فقاؿ: الوساس يعَبيِب ُب الصبلة، فقيل: عن عامر بن عبد قيس أنو قاؿ
ُب األِسنَّة أحب غلّي من ذلك، ولكن يشتغل قليب ٗبوقفي بْب يدي ريب عز وجل، وإين كيف 

أنصرؼ، فعّد ذلك وسواًسا وىو كذلك، فإنو يشغلو عن فهم ما ىو فيو، والشيطاف ال يقدر على مثلو 
. إال بأف يشغلو ٗبهمّْ ديِب، ولكن ٲبنعو بو عن األفضل
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إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن :  بنا ليلة فقاـ بآية يرددىا وىيقاـ رسوؿ اهلل : وعن أيب ذر قاؿ
 { …أم حسب الذين اجترحوا السيئات}:  اآلية وقاـ ٛبيم الداري ليلة ّٔذه اآلية{..تغفر لهم

إين :  وقاؿ بعضهم{وامتازوا اليوم أيها المجرمون}: اآلية، وقاـ سعيد بن جبّب ليلة يردد ىذه اآلية
آية : ألفتح السورة فيوقفِب بعُض ما أشهد فيها عن الفراغ منها حٌب يطلع الفجر، وكاف بعضهم يقوؿ

إين ألتلو : ال أتفهمها وال يكوف قليب فيها ال أعّد ٥با ثوابًا، وُحكي عن أيب سليماف الداراين أنو قاؿ
اآلية فأقيم فيها أربع لياؿ أو ٟبس لياؿ ولوال أين أقطع الفكر فيها ما جوزهتا إىل غّبىا، وعن بعض 

يل ُب كل : السلف أنو بقي ُب سورة ىود ستة أشهر يكررىا، وال يفرغ من التدبر فيها، وقاؿ بعضهم
ٝبعة ختمة وُب كل شهر ختمة وُب كل سنة ختمة ويل ختمة منذ ثبلثْب سنة ما فرغت منها بعد، 

أقمت نفسي مقاـ األجراء فأنا أعمل : وذلك ٕبسب درجات تدبره وتفتيشو، وكاف ىذا أيًضا يقوؿ
. ()مياومًة و٦بامعًة ومشاىرًة ومساهنةً 

 وىو أف يستوضح من كل آية ما يليق ّٔا إذ القرآف يشتمل على ذكر صفات :التفهم: الخامس
اهلل عز وجل، وذكر أفعالو، وذكر أحواؿ األنبياء عليهم السبلـ، وذكر أحواؿ ا٤بكذبْب ٥بم وأهنم كيف 

. أىلكوا، وذكر أوامره وزواجره، وذكر ا١بنة والنار
: وكقولو تعاىل {ليس كمثلو شيء وىو السميع البصير} :أما صفات اهلل عز وجل فكقولو تعاىل

 فليتأمل معاين ىذه األ٠باء {الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر}
 وإليو أشار علي : والصفات لينكشف لو أسرارىا، فتحتها معاف مدفونة ال تنكشف إال للُموفَّقْب

ال والذي خلق ا٢ببة وبرأ :  شيء سوى القرآف؟ فقاؿىل عندكم من رسوؿ اهلل : بقولو ٤با سئل
النسمة إال أف يعطي اهلل عبًدا فهًما ُب كتابو، وأما أفعالو تعاىل فكذكره خلق السموات واألرض 

وغّبىا، فليفهم التايل منها صفات اهلل عز وجل وجبللو إذ الفعل يدؿ على الفاعل فتدؿ على عظمتو، 
فليفهم منو صفة . وأما أحواؿ األنبياء عليهم السبلـ، فإذا ٠بع منها كيف ُكّذبوا وُضربوا وقُتل بعضهم

االستغناء هلل عز وجل عن الرسل وا٤برسل إليهم وأنو لو أىلك ٝبيعهم مل يؤثر ُب ملكو شيء، وإذا 

                                                        

. أي بأجر كل يوم وكل جمعة وكل شير وكل سنة، يشير إلى ختماتو في تمك األزمنة ( ) 
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٠بع نصرهتم ُب آخر األمر فليفهم قدرة اهلل عز وجل وإرادتو لنصرة ا٢بق، وأما أحواؿ ا٤بكذبْب، كعاد 
وٜبود وما جرى عليهم فليكن فهمو منو استشعار ا٣بوؼ من سطوتو ونقمتو وليكن حظو منو االعتبار 
ُب نفسو وأنو إف غفل وأساء األدب واغَب ٗبا أُمهل فرٗبا تدرُكو النقمة وتنُفذ فيو القضية، وكذلك إذا 

٠بع وصف ا١بنة والنار وسائر ما ُب القرآف، فبل ٲبكن استقصاء ما يفهم منو ألف ذلك ال هناية لو وإ٭با 
قل لو كان البحر مداًدا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي }لكل عبد بقدر رزقو، 
. {ولو جئنا بمثلو مدًدا

فالغرض ٩با ذكرناه التنبيو على طريق التفهيم لينفتح بابو فأما االستقصاء فبل مطمع فيو، ومن مل 
ومنهم من يستمع إليك حتى }: يكن لو فهم ما ُب القرآف ولو ُب أدىن الدرجات دخل ُب قولو تعاىل

 {إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنًفا أولئك الذين طبع اهلل على قلوبهم
. والطابع ىي ا٤بوانع الٍب سنذكرىا ُب موانع الفهم

التخلي عن موانع الفهم، فإف أكثر الناس منعوا عن فهم معاين القرآف ألسباب وُحُجب : السادس
: أسد٥با الشيطاف على قلؤّم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآف، وُحُجب الفهم ثبلثة

أف يكوف ا٥بم منصرفًا إىل ٙبقيق ا٢بروؼ بإخراجها من ٨بارجها، وىذا يتوىل حفظو شيطاف : أولها
وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاين كبلـ اهلل عز وجل فبل يزاؿ ٰبملهم على ترديد ا٢برؼ ٱبيل إليهم 
أنو مل ٱبرج من ٨برجو، فهذا يكوف تأملو مقصورًا على ٨بارج ا٢بروؼ فأىن تنكشف لو ا٤بعاين؟ وأعظم 

. ضحكة للشيطاف ٩بن كاف مطيًعا ٤بثل ىذا التلبيس
ف يكوف مقلًدا ٤بذىب ٠بعو بالتقليد وٝبد عليو وثبت ُب نفسو التعصب لو ٗبجرد االتباع أ: ثانيها

للمسموع من غّب وصوؿ إليو ببصّبة ومشاىدة، فهذا شخص قيَّده معتقُده عن أف يتجاوزه فبل ٲبكنو 
أف ٱبطر ببالو غّب معتقده فصار نظره موقوفًا على مسموعو، فإف ٤بع برؽ على بُعد وبدا لو معُب من 
ا٤بعاين الٍب تباين مسموعو ٞبل عليو شيطاف التقليد ٞبلة وقاؿ كيف ٱبطر ىذا ببالك وىو خبلؼ 
معتقد آبائك، فّبى أف ذلك غرور من الشيطاف فيتباعد منو ويتحرز عن مثلو، ومثلو من يقرأ قولو 

 وما ٰبتويو معُب اآلية من علو اهلل عز وجل على كل ٨بلوقاتو {الرحمن على العرش استوى}: تعاىل
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وىيمنتو وتصرفو ُب كل ا٤بوجودات فيجيئو تقليد ا٤بعتقدات ا٤بوروثة ُب وجوب تنزيو اهلل عن ا١بهة فُيحـر 
من ٘بليات تأمل صفة العلو واالستواء وىي من الصفات الٍب تكررت ُب القرآف بغرض التنبيو على 

. جبلؿ اهلل وعظمتو وحقيقة علوه على خلقو
 أف يكوف مصرًا على ذنب أو متصًفا بكرب أو مبتلى ُب ا١بملة ّٔوى ُب الدنيا مطاع فإف :ثالثها

ذلك سبب ظلمة القلب وصدئو، وىو كا٣ببث على ا٤برأة وىو أعظم حجاٍب للقلب وبو ُحجب 
. األكثروف

وكلما كانت الشهوات أشد تراكًما كانت معاين الكبلـ أشد احتجابًا وكلما خف عن القلب 
فالقلب مثل ا٤برأة والشهوات مثل الصدأ ومعاين القرآف مثل الصور . أثقاؿ الدنيا قُرَب ٘بلي ا٤بعُب فيو

والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل ا١ببلء للمرأة، وقد شرط اهلل عز . الٍب تَباءى ُب ا٤برآة
وما }:  وقاؿ عز وجل{تبصرة وذكرى لكل عبد منيب}: وجل اإلنابة ُب الفهم والتذكّب فقاؿ تعاىل

 فالذي آثر غرور الدنيا على نعيم {إنما يتذكر أولوا األلباب}:  وقاؿ تعاىل{يتذكر إال من ينيب
. اآلخرة فليس من ذوي األلباب ولذلك ال تنكشف لو أسرار الكتاب

 التخصيص وىو أف يقّدر أنو ا٤بقصود بكل خطاب ُب القرآف، فإف ٠بع أمرًا أو هنًيا قّدر :السابع
أنو ا٤بنهي وا٤بأمور، وإف ٠بع وعًدا أو وعيًدا فكمثل ذلك، وإف ٠بع قصص األولْب واألنبياء علم أف 

السََّمَر غّب مقصود، وإ٭با ا٤بقصود ليعترب بو وليأخذ من تضاعيفو ما ٰبتاج إليو، فما من قصة ُب القرآف 
 فليقدر العبد أف {ما نثبت بو فؤادك}: ولذلك قاؿ تعاىل.  وأمتوإال وسياقها لفائدة ُب حق النيب 

اهلل ثبت فؤاده ٗبا صو عليو من أحواؿ األنبياء وصربىم على اإليذاء وثباهتم ُب الدين النتظار نصر اهلل 
. تعاىل

 لرسوؿ اهلل خاصة بل ىو شفاء وىدى وكيف ال يقدر ىذا والقرآف ما أنزؿ على رسوؿ اهلل 
واذكروا نعمة اهلل }: ورٞبة ونور للعا٤بْب؟ ولذلك أمر اهلل تعاىل الكافة بشكر نعمة الكتاب فقاؿ تعاىل

لقد أنزلنا إليكم كتابًا }:  وقاؿ عز وجل{عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بو
كذلك يضرب اهلل }، {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزلنا إليهم}، {فيو ذكركم أفال تعقلون
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ىذا بصائر للناس وىدى ورحمة }، {واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم}، {للناس أمثالهم
، وإذا ُقصد با٣بطاب ٝبيُع الناس فقد {ىذا بيان للناس وىدى وموعظة للمتقين}، {لقوم يوقنون

: قصد اآلحاد، فهذا القارئ الواحد مقصود، فمالو ولسائر الناس، فليقدر أنو ا٤بقصود، قاؿ اهلل تعاىل
من بلغو القرآف فكأ٭با :  قاؿ ٧بمد بن كعب الُقرظي{وأوحي إلى ىذا القرآن ألنذركم بو ومن بلغ}

كلمو اهلل، وإذا قدر ذلك مل يتخذ دراسة القرآف عملو بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مواله الذي كتبو 
ىذا القرآف رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل : إليو ليتأملو ويعمل ٗبقتضاه، ولذلك قاؿ بعض العلماء

بعهود نتدبرىا ُب الصلوات ونقف عليها ُب ا٣بلوات وننفذىا ُب الطاعات والسنن ا٤بتبعات، وكاف 
ما زرع القرآف ُب قلوبكم يا أىل القرآف؟ إف القرآف ربيع ا٤بؤمن كما أف الغيث : مالك ابن دينار يقوؿ

ىو شفاء }: مل ٯبالس أحد القرآف إال قاـ بزيادة أو نقصاف، قاؿ تعاىل: ربيع األرض، وقاؿ قتادة
. {ورحمة للمؤمنين وال يزيد الظالمين إال خسارا

 وىو أف يتأثر قلبو بآثار ٨بتلفة ٕبسب اختبلؼ اآليات فيكوف لو ٕبسب كل فهم :التأثر: الثامن
حاٌؿ ووجٌد يتصف بو قلبو من ا٢بزف وا٣بوؼ والرجاء وغّبه، ومهما ٛبت معرفتو كانت ا٣بشية أغلب 

األحواؿ على قلبو، فإف التضييق غالب على آيات القرآف، فبل يُرى ذكر ا٤بغفرة والرٞبة إال مقرونًا 
لمن تاب }:  ٍب أتبع ذلك بأربعة شروط{وإني لغفار}: بشروط يقُصُر العارؼ عن نيلها كقولو عز وِب

والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا }: وقولو تعاىل {وآمن وعمل صالًحا ثم اىتدى
ذكر أربعة شروط، وحيث اقتصر ذكر شرطًا  {وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

 فاإلحساف ٯبمع الكل، وىكذا من {إن رحمة اهلل قريب من المحسنين}: جامًعا، فقاؿ تعاىل
. يتصفح القرآف من أولو إىل آخره ومن فهم ذلك فجدير بأف يكوف حالو ا٣بشية وا٢بزف

ولذلك قاؿ ا٢بسن، واهلل ما أصبح اليـو عبد يتلو القرآف يؤمن بو إال كثر حزنو وقل فرحو وكثر 
نظرنا ُب ىذه : بكاؤه وقل ضحكو وكثر نصبو وشغُلو وقلت راحتو وبطالتو، وقاؿ وىيب بن الورد

األحاديث وا٤بواعظ فلم ٪بد شيًئا أرؽ للقلوب وال أشد استجبلبًا للحزف من قراءة القرآف وتفهمو 
. وتدبره، فتأثر العبد بالتبلوة أف يصرب بصفة اآلية ا٤بتلوة
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فعند الوعيد وتقييد ا٤بغفرة بالشروط يتضاءؿ من خيفتو كأنو يكاد ٲبوت، وعند التوسع ووعد 
. ا٤بغفرة يستبشر كأنو يطّب من الفرح

. وعند ذكر اهلل صفاتو وأ٠بائو يتطأطأ خضوًعا ١ببللو واستشعارًا لعظمتو
وعند ذكر الكفار ما يستحيل على اهلل عز وجل كذكرىم هلل عز وجل ولًدا وصاحبة يّغضُّ الصوت 

. وعند وصف ا١بنة ينبعث بباطنو شوقًا إليها. وينكسر ُب باطنو حياء من قبح مقالتهم
فكيف إذا جئنا ":  البن مسعودوعند وصف النار ترتعد فرائصو خوفًا منها، و٤با قاؿ رسوؿ اهلل 

حسبك ":  رأيت عينيو تذرفاف بالدمع فقاؿ يل"من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ىؤالء شهيًدا
 رواه البخاري، وىذا ألف مشاىدة تلك ا٢بالة استغرقت قلبو بالكلية، ولقد كاف من ا٣بائفْب من "اآلن

خّر مغشًيا عليو عند آيات الوعيد، ومنهم من مات ُب ٠باع اآليات، فمثل ىذه األحواؿ ٱبرجو عن 
 ومل يكن {إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم}: فإذا قاؿ. أف يكوف حاكًيا ُب كبلمو

 ومل يكن حالو التوكل {عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير}: خائًفا كاف حاكًيا، وإذا قاؿ
 فليكن حالو الصرب أو العزٲبة عليو حٌب {ولنصبرن على ما آذيتمونا}: واإلنابة كاف حاكًيا، وإذا قاؿ

فإف مل يكن ّٔذه الصفات ومل يَبدد قلبو بْب ىذه ا٢باالت كاف حظو من التبلوة . ٯبد حبلوة التبلوة
 وُب قولو {أال لعنة اهلل على الظالمين}: حركة اللساف مع صريح اللعن على نفسو ُب قولو تعاىل

 {وىم في غفلة معرضون}:  وُب قولو عز وجل{كبر مقًتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون}: تعاىل
ومن لم يتب }:  وُب قولو تعاىل{فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إال الحياة الدنيا}: وُب قولو

ومنهم أميون }:  إىل غّب ذلك من اآليات، وكاف داخبلً ُب معُب قولو عز وجل{فأولئك ىم الظالمون
وكأين من آية في السموات }:  يعِب التبلوة آّردة، وقولو عز وجل{ال يعلمون الكتاب إال أماني

 ألف القرآف ىو ا٤ببْب لتلك اآليات ُب السموات {واألرض يمرون عليها وىم عنها معرضون
إف من مل يكن متصًفا بأخبلؽ : واألرض، ومهما ٘باوزىا ومل يتأثر ّٔا كاف معرًضا عنها، ولذلك قيل

. مالك وكبلمي وأنت معرض عِب، دع كبلمي إف مل تتب إيل: القرآف فإذا قرأ القرآف ناداه اهلل تعاىل
ومثاؿ العاصي إذا قرأ القرآف وكرره مثبل من يكرر كتاب ا٤بلك كل يـو مرات وقد كتب إليو ُب عمارة 
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٩بلكتو وىو مشغوؿ بتخريبها ومقتصر على دراسة كتابو، فلعلو لو ترؾ الدراسة عند ا٤بخالفة لكاف أبعد 
إين ألىمُّ بقراءة القرآف فإذا ذكرت : عن االستهزاء واستحقاؽ ا٤بقت، ولذلك قاؿ يوسف ابن أسباط

. ()ما فيو خشيت ا٤بقت فاعدؿ إىل التسبيح واالستغفار
فنبذوه وراء ظهورىم واشتروا بو ثمًنا قليالً فبئس }: وا٤بعرض عن العمل بو أريد بقولو عز وجل

اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليو قلوبكم فإذا اختلفتم ":  ولذلك قاؿ رسوؿ اهلل {ما يشترون
الذين }:  متفق عليو، قاؿ تعاىل"فإذا اختلفتم فقوموا عنو- وفي بعض الروايات- فلستم تقرءونو

: ، وقاؿ {إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتو زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون
:  وقاؿ بعض القراء()"إن أحسن الناس صوتًا بالقرآن إذا سمعتو يقرأ رأيت أنو يخشى اهلل تعالى"

جعلت القرآف علّي عمبلً اذىب فاقرأ : قرأت القرآف على شيخ يل ٍب رجعت ألقرأ ثانًيا فانتهرين وقاؿ
 ُب األحواؿ ؤّذا كاف شغل الصحابة . على اهلل عز وجل، فانظر ٗباذا يأمرؾ وٗباذا ينهاؾ

 مل ٰبفظ منهم القرآف إال ستة اختلف () عن عشرين ألًفا من الصحابةواألعماؿ، فمات رسوؿ اهلل 
ُب اثنْب منهم، وكاف أكثرىم ٰبفظ السورة والسورتْب،  وكاف الذي ٰبفظ البقرة واألنعاـ من علمائهم 

فمن يعمل مثقال ذرة خيًرا يره ومن يعمل }: و٤با جاء واحد ليتعلم القرآف فانتهى إىل قولو عز وجل
 رواه أبو داود "انصرف الرجل وىو فقيو": يكفي ىذا وانصرؼ، فقاؿ :  قاؿ{مثقال ذرة شًرا يره

وا٢باكم وصححو، وإ٭با لعزيز مثل تلك ا٢بالة الٍب منَّ اهلل عز وجل ّٔا على قلب ا٤بؤمن عقيب فهم 
. اآلية

فأما ٦برد حركة اللساف فقليل ا١بدوى، بل التايل باللساف ا٤بعرض عن العمل جدير بأف يكوف ىو 
 وبقولو {ومن أعرض عن ذكري فإن لو معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى}: ا٤براد بقولو تعاىل

                                                        

ال أدى إلى ىجر القرآن، ويحمل فعل يوسف عمى المجاىدة بالتسبيح واالستغفار حتى  ( )  وليس ىذا عمى الدوام وا 
يتأىل لتحمل تبعة القراءة، وىذا واضح وال ريب، فإن أتكأ عمى فعمة يوسف بن أسباط بطاٌل فيجَر القرآن ورّدد 

. ىذه الحجة فيو نصيبو من بطالتو وحرمانو
(. 1583" )الصحيحة"وصححو األلباني في " أخبار الصحابة"وأبو نعيم في " الكبير"رواه الطبراني في  ( ) 
. بل مائة ألف وأكثر كما قال أبو زرعة رحمو اهلل ( ) 
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 أي تركتها ومل تنظر إليها ومل تعبأ ّٔا {كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى}: عز وجل
فإف ا٤بقصر ُب األمر يقاؿ إنو نسي األمر، وتبلوة القرآف حق تبلوتو ىو أف يشَبؾ فيو اللساف والعقل 

والقلب، فحظ اللساف تصحيح ا٢بروؼ بالَبتيل وحظ العقل تفسّب ا٤بعاين وحظ القلب االتعاظ والتأثر 
. باالنزجار واالئتمار، فاللساف يرتل والعقل يَبجم والقلب يتعظ

وأعِب بو أف يَبقى إىل أف يسمع الكبلـ من اهلل عز وجل ال من نفسو، فدرجات : الترقي: التاسع
أف يقدر العبد كأنو يقرؤه على اهلل عز وجل واقًفا بْب يديو وىو ناظر إليو : القرآف ثبلث، أدناىا

أف يشهد : السؤاؿ والتملق والتضرع واالبتهاؿ، الثانية: ومستمع منو، فيكوف حالو عند ىذا التقدير
بقلبو كأف اهلل عز وجل يراه وٱباطبو بألطافو ويناجيو بإنعامو وإحسانو فمقامو ا٢بياء والتعظيم واإلصغاء 

أف يرى ُب الكبلـ ا٤بتكلم وُب الكلمات الصفات فبل ينظر إىل نفسو وال إىل قراءتو وال : والفهم، الثالثة
إىل تعلق اإلنعاـ بو من حيث إنو منعم عليو بل يكوف مقصور ا٥بم على ا٤بتكلم موقوؼ الفكر عليو 

وىذه درجة ا٤بقربْب وما قبلو درجة أصحاب اليمْب وما . ()كأنو مستغرؽ ٗبشاىدة ا٤بتكلم عن غّبه
. خرج عن ىذا فهو درجات الغافلْب

وأعِب بو أف يتربأ من حولو وقوتو وااللتفات إىل نفسو بعْب الرضا والتزكية، فإذا : التبري: العاشر
تبل بآيات الوعيد وا٤بدح للصا٢بْب فبل يشهد نفسو عند ذلك، بل يشهد ا٤بوقنْب والصديقْب فيها، 

ويتشوؽ إىل أف يلحقو اهلل عز وجل ّٔم، وإذا تبل آيات ا٤بقت وذـ العصاة وا٤بقّصرين شهد على نفسو 
. ىناؾ، وقّدر أنو ا٤بخاطب خوفًا وإشفاقًا

ىذا : اللهم إين استغفرؾ لظلمي وكفري، فقيل لو: "ولذلك كاف ابن عمر رضي اهلل عنهما يقوؿ
إذا :  وقيل ليوسف ابن أسباط{إن اإلنسان لظلوم كفار}: الظلم فما باؿ الكفر، فتبل قولو عز وجل

استغفر اهلل عز وجل من تقصّبي سبعْب مرة، فإذا رأى نفسو بصورة : قرأت القرآف ٗباذا تدعو؟ فقاؿ
التقصّب ُب القراءة كاف رؤيتو سبب قربو، فإف من شهد العبد ُب القرب ُلطف بو ُب ا٣بوؼ حٌب يسوقو 

                                                        

. متفق عميو" اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنو يراك: "ودليل ىذه الدرجات قولو  ( ) 
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ا٣بوؼ إىل درجة أخرى ُب القرب وراءىا، ومن شهد القرب ُب البعد ُمِكر بو ُب األمن الذي يفضو إىل 
. درجة أخرى ُب البعد أسفل ٩با ىو فيو

:  وكاف الشافعي يقوؿ()ومهما كاف مشاىًدا نفسو يعْب الرضا صار ٧بجوبًا بنفسو عن اهلل
أحب الصالحين ولست منهم            لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من تجارتو المعاصي           وإن كنا سواء في البضاعة 

: وكاف يقوؿ أيًضا رٞبو اهلل
فعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ    كما أن عين السخط تبدي المساويا 

*** 

                                                        

(. 288- 1/280)من اإلحياء بتصرف واختصار  ( ) 
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كيـو عرفة من السنة ورمضاف من األشهر وا١بمعة ، أن يترّصد لدعائو األوقات الشريفة: األول
. من أياـ األسبوع، ووقت السحر من ساعات الليل

ينزل اهلل تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا ": وقاؿ ، {وباألسحار ىم يستغفرون}: قاؿ تعاىل
من يدعوني فأستجيب لو من يسألني فأعطيو من : حين يبقى ثلث الليل األخير فيقول عز وجل

 ليدعو ُب "سوف أستغفر لكم ربي":  إ٭با قاؿ متفق عليو، وقيل إف يعقوب "يستغفرني فأغفر لو
. وقت السحر

فقيل إنو قاـ ُب وقت السحر يدعو وأوالده يَؤّمنوف خلفو فأوحى اهلل عز وجل إين قد غفرت ٥بم 
. وجعلتهم أنبياء

إف أبواب السماء تفتح عند زحف : قاؿ أبو ىريرة . أن يغتنم األحوال الشريفة: الثاني
الصفوؼ ُب سبيل اهلل تعاىل وعند نزوؿ الغيث وعند إقامة الصلوات ا٤بكتوبة فاغتنموا الدعاء فيها وقاؿ 

الدعاء بين ": إف الصبلة جعلت ُب خّب الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصفوؼ، وقاؿ : ٦باىد
الصائم ال ترد ":  أيًضا رواه أبو داود والنسائي والَبمذي وحسنو، وقاؿ "اآلذان واإلقامة ال يرد

 رواه الَبمذي وحسنو، وبا٢بقيقة يرجع شرؼ األوقات إىل شرؼ ا٢باالت أيًضا إذ وقت "دعوتو
. السحر وقت صفاء القلب وإخبلصو وفراغو من ا٤بهوشات

ويـو عرفة ويـو ا١بمعة وقت اجتماع ا٥بمم وتعاوف القلوب على استدرار رٞبة اهلل عز وجل فهذا 
أحد أسباب شرؼ األوقات سوى ما فيها من أسرار ال ُيطَّلُع عليها، وحالة السجود أيًضا أجدر 

أقرب ما يكون العبد من ربو عز وجل وىو ساجد ": قاؿ النيب : باإلجابة قاؿ أبو ىريرة 
إني ":  أنو قاؿرواه مسلم، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن النيب " فأكثروا فيو من الدعاء



  -75 - 

نُِهيت أن أقرأ القرآن راكًعا أو ساجًدا فأما الركوع فعظموا فيو الرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا 
.  رواه مسلم" أن يستجاب لكم()فيو بالدعاء فإنو ّقِمنٌ 

 ويرفع يديو ٕبيث يُرى بياُض إبطيو أو يرفع يديو قبالة وجهو أو أن يدعو مستقبل القبلة: الثالث
أتى الموقف بعرفة ": ٫بو ذلك أو يرفع إصبعو السّبابة، وعن جابر بن عبد اهلل أف رسوؿ اهلل 

: قاؿ رسوؿ اهلل :  رواه مسلم، وقاؿ سلماف"واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس
 رواه أبو داود "إن ربكم حيٌي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليو أن يردىا صفًرا"

رواه مسلم، " كان يرفع يديو حتى بياض إبطيو في الدعاء": والَبمذي وحسنو، وعن أنس أنو 
رواه " أحْد أحِّحدْ ":  مر على إنساف يدعو ويشّب بإصبعيو السبابتْب فقاؿ  أنو وعن أبو ىريرة 

ارفعوا ىذه األيدي قبل أف : عنو: النسائي وابن ماجة، أي اقتصر على الواحدة، وقاؿ أبو الدرداء 
 أخرجو "إذا دعا ضم وجعل بطونهما مما يلي وجهو ":تُغلَّ باألغبلؿ وقاؿ ابن عباس كاف 

لينتهين أقوام ": الطرباين بإسناد فيو ضعف، فهذه ىيئات اليد، وال يرفع بصره إىل السماء، قاؿ 
.  رواه مسلم"عن رفع أبصارىم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارىم

قدمنا مع رسوؿ :  بْب ا٤بخافتة وا١بهر ٤با ورد أف أبا موسى األشعري قاؿخفض الصوت: الرابع
يا أيها الناس إن الذي ":  فلما دنونا من ا٤بدينة كرّب وكربَّ الناس ورفعوا أصواهتم فقاؿ النيب اهلل 

وال }:  متفق عليو، وقالت عائشة رضي اهلل عنها ُب قولو عز وجل"تدعون ليس بأَصمَّ وال غائب
 حيث وقد أثُب اهلل عز وجل على نبيو زكريا : بدعائك:  أي{تجهر بصالتك وال تخافت بها

. {ادعو ربكم تضرًعا وخفية} :، وقاؿ عز وجل{إذ نادى ربو نداء خفيا: قاؿ
 ُب الدعاء، فإف حاؿ الداعي ينبغي أف يكوف حاؿ متضرع، أن ال يتكلف الّسجع: الخامس

 رواه أبو داود وابن ماجة، وقد قاؿ "سيكون قوم يعتدون في الدعاء": والتكلف ال يناسبو، قاؿ 
 قبل معناه التكلف لؤلسجاع، واألوىل {ادعو ربكم تضرًعا وخفية إنو ال يحب المعتدين}: عز وجل

أف ال ٯباوز الدعوات ا٤بأثورة، فإنو قد يتعدى ُب دعائو فيسأؿ ما ال تقتضيو مصلحتو، فما كلُّ أحد 
                                                        

. جدير: قمن ( ) 
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إف العلماء ُٰبتاج إليهم ُب ا١بنة إذ يقاؿ ألىل ا١بنة ٛبنوا : ٰبسن الدعاء، ولذلك روي عن معاذ 
سيأٌب قـو يعتدوف ُب الدعاء والطهور، : فبل يدروف كيف يتمنَّوف حٌب يتعلموا من العلماء، وُب ا٣برب

أعلى اهلل تبالغ؟ أشهد لقد رأيت حبيًبا العجمي : ومر بعض السلف بقاص يدعو بسجع فقاؿ لو
اللهم اجعلنا جّيدين، اللهم ال تفضحنا يـو القيامة، اللهم وفقنا للخّب، : يدعو وما يزيد على قولو

. والناس يدعوف من كل ناحية وراءه وكٌل يعرؼ بركة دعائو
. ادع بلساف الّذلة واالفتقار ال بلساف الفصاحة واالنطبلؽ: وقاؿ بعضهم

ويقاؿ إف العلماء ال يزيدوف ُب الدعاء على سبع كلمات فما دوهنا، ويشهد لو آخر سورة البقرة، 
. فإف اهلل تعاىل مل ٱبرب ُب موضع من أدعية عباده أكثر من ذلك

واعلم أف ا٤براد بالسجع ىو ا٤بتكلف من الكبلـ، فإف ذلك ال يبلئم الضراعة والذلة وإال ففي 
أسألك األمن يوم ":  كلمات متوازنة لكنها غّب متكلفة كقولو األدعية ا٤بأثورة عن رسوؿ اهلل 

الوعيد والجنة يوم الخلود مع القربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود 
غريب، وأمثاؿ ذلك، فليقتصر على ا٤بأثور من الدعوات أو :  رواه الَبمذي وقاؿ"وإنك تفعل ما تريد

. ليلتمس بلساف التضرع وا٣بشوع من غّب سجع وتكلف فالتضرع ىو احملبوب عند اهلل عز وجل
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات }:  والرغبة والرىبة قاؿ اهلل تعاىلالتضرع والخشوع: السادس

. {ادعوا ربكم تضرًعا وخفية}:  وقاؿ عز وجل{ويدعوننا رغًبا ورىًبا
ال يقل ": قاؿ رسوؿ اهلل .  ويوقن باإلجابة ويصدؽ رجاؤه فيوأن يجزم الدعاء: السابع

 "أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنو ال ُمكرِه لو
 رواه ابن "إذا دعا أحدكم فلُيعظم الرغبة فإن اهلل يتعاظُمو شيء": متفق عليو، وقاؿ رسوؿ اهلل 

ادعو اهلل وأنتم موقنون باإلجابة واعلموا أن اهلل عز وجل ال يستجيب دعاًء من ": حباف، وقاؿ 
ال ٲبنعن أحدكم من الدعاء ما يعلُم : غريب، وقاؿ سفياف ابن عيينةً :  رواه الَبمذي وقاؿ"قلب غافلٍ 

رب فانظرني إلى يوم }: من نفسو فإف اهلل عز وجل أجاب دعاء شر ا٣بلق إبليس لعنو اهلل إذ قاؿ
. {يبعثون قال إنك من المنظرين
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 إذا دعا ثالثاً وإذا سأل كان ":  ويكرره ثبلثًا قاؿ ابن مسعودأن يُلحَّ في الدعاء: الثامن
يستجاب ألحدكم ما لم يعّجل ": رواه مسلم، وينبغي أف ال يستبطئ اإلجابة لقولو "سأل ثالثًا

 متفق عليو، "فيقول قد دعوُت فلم ُيستجب لي، فإذا دعوت فاسأل اهلل كثيًرا فإنك تدعوا كريًما
إين سألت اهلل عز وجل منذ عشرين سنة حاجة وما أجابِب وأنا أرجو اإلجابة، سألت : وقاؿ بعضهم

. اهلل أف يوفقِب لَبؾ ما ال يعيِب
ما ": قاؿ سلمة بن األكوع.  عز وجل فبل يبدأ بالسؤاؿأن يفتتح الدعاء بذكر اهلل: التاسع

 رواه "سبحان ربي العيِّح األعلى الوىاب:  يستفتتح الدعاء إال استحفتو بقولوسمعت رسول اهلل 
من أراد أف يسأؿ اهلل حاجتو فليبدأ : أٞبد وا٢باكم وفيو ضعف، قاؿ أبو سليماف الداراين رٞبو اهلل

 فإف اهلل عز وجل يقبل الصبلتْب  ٍب يسألو حاجتو ٍب ٱبتم بالصبلة على النيب بالصبلة على النيب 
. وىو أكـر أف يدع ما بينهما

التوبة ورد ا٤بظامل واإلقباؿ على اهلل عز وجل :  وىو األصل ُب اإلجابةوىو األدب الباطن: العاشر
أصاب الناس : بُكنو ا٥بمة فذلك ىو السبب القريب ُب اإلجابة، فّبوي عن كعب األحبار أنو قاؿ

 فخرج موسى ببِب إسرائيل يستقي ّٔم فلم يسقوا حٌب قحط شديد على عهد موسى رسوؿ اهلل 
إين ال أستجيب لك و٤بن معك : خرج ثبلث مرات ومل ُيسَقوا، فأوحى اهلل عز وجل إىل موسى 

يا موسى : يا رب ومن ىو حٌب ٬برجو من بيننا فأوحى اهلل عز وجل إليو: وفيكم ٭باـ، فقاؿ موسى
توبوا إىل ربكم بأٝبعكم عن النميمة فتابوا : فقاؿ موسى لبِب إسرائيل! أهناكم عن النميمة وأكوف ٭باًما

بلغِب أف بِب إسرائيل ُقِحطوا سبع سنْب حٌب : فأرسل اهلل تعاىل عليهم الغيث، وقاؿ سفياف الثوري
أكلوا ا٤بيتة من ا٤بزابل وكانوا كذلك ٱبرجوف إىل ا١بباؿ يبكوف ويتضرعوف، فأوحى اهلل عز وجل إىل 

أنبيائهم عليهم السبلـ لو مشيتم بأقدامكم حٌب ٙبفى رُكبُكم وتبلغ أيديكم عناف السماء وتِكلَّ 
ألسنتكم عن الدعاء فإين ال أجيب لكم داعًيا وال أرحم لكم باكًيا حٌب تردوا ا٤بظامل إىل أىلها ففعلوا 

أصاب الناس ُب بِب إسرائيل قحٌط فخرجوا مرارًا فأوحى اهلل : وقاؿ مالك بن دينار. فُمطروا من يومهم
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عز وجل إىل نبيهم أف أخربىم أنكم ٚبرجوف إيّل بأبداف ٪بسة وترفعوف إيل أُكًفا قد سفكتم ّٔا الدماء 
. ومؤلًب بطونكم من ا٢براـ، اآلف قد اشتد غضيب عليكم ولن تزدادوا مِب إال بعًدا

 يستقي فمّر بنملة ملقاة على ظهرىا رافعة قوائمها خرج سليماف : وقاؿ أبو الصديق الناجي
اللهم إنا خلق من خلقك وال غُب بنا عن رزقك فبل هتلكنا بذنوب غّبنا، : إىل السماء وىي تقوؿ

. ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غّبكم: فقاؿ سليماف 
يا : خرج الناس يتستقوف فقاـ فيهم ببلؿ بن سعد فحمد اهلل وأثُب عليو ٍب قاؿ: وقاؿ األوزاعي

ما }: اللهم إنا قد ٠بعناؾ تقوؿ" اللهم نعم، فقاؿ: معشر من حضر ألستم مقرّين باإلساءة؟ فقالوا
 وقد أقررنا باإلساءة فهل تكوف مغفرتك إال ٤بثلنا، اللهم فاغفر لنا وارٞبنا {على المحسنين من سبيل

. واسقنا، فرفع يديو ورفعوا أيديهم فسقوا
. إنكم تستبطئوف ا٤بطر وأنا استبطئ ا٢بجارة: ادع لنا فقاؿ: وقيل ٤بالك بن دينار

من : وُروي أف عيسى صلوات اهلل عليو وسبلمو خرج يستسقي فلما ضجروا قاؿ ٥بم عيسى 
أما لك : أصاب منكم ذنًبا فلّبجع فرجعوا كلهم ومل يبق معو ُب ا٤بفازة إال واحد، فقاؿ لو عيسى 

واهلل ما عملت من شيء غّب أين كنت ذات يـو أصلي فمرت يب امرأة فنظرت إليها : من ذنب؟ فقاؿ
 فادع بعيِب ىذه فلما جاوزتِب أدخلت إصبعي ُب عيِب فانتزعتها وتبعت ا٤برأة ّٔا، فقاؿ لو عيسى 

. فدعا فتجللت السماء سحابًا ٍب صبَّت فُسقوا: اهلل حٌب أؤمن على دعائك، قاؿ
 فاختاروا ثبلثة من علمائهم فخرجوا أصاب الناس قحط على عهد داود : وقاؿ ٰبٓب الغساين

اللهم إنك أنزلت ُب توراتك أف نعفو عمن ظلمنا اللهم إنا قد ظلمنا : حٌب يستسقوا ّٔم فقاؿ أحدىم
اللهم إنك أنزلت ُب توراتك أف نعتق أرقَّاَءؾ اللهم إنا أرقاؤؾ فاعقتنا، : أنفسنا فاعف عنا، وقاؿ الثاين

اللهم إنك أنزلت ُب توراتك أف ال نرد ا٤بساكْب إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا مساكينك : وقاؿ الثالث
. وقفنا ببابك فبل ترد دعاءنا فسقوا

يا : منعنا الغيث فخرجنا نستسقي فإذا ٫بن برجل بْب ا٤بقابر فنظر إيّل فقاؿ: وقاؿ عطاء السلمي
يا : ال ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستسقي، فقاؿ: عطاء أىذا يـو النشور أو بُعِثر ما ُب القبور؟ فقتل
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ىيهات يا عطاء، قل : بل بقلوب ٠باوية فقاؿ: عطاء بقلوب أرِضيَّة أـ بقلوب ٠باوية؟ فقلت
إ٥بي وسيدي وموالي ال هتلك : للُمتبهرجْب ال تتبهرجوا فإف الناقد بصّب، ٍب رمق السماء بطرٍؼ وقاؿ

ببلدؾ بذنوب عبادؾ ولك بالسر ا٤بكنوف من أ٠بائك إال ما سقيتنا ماء غدقًا فُراتًا ٙبيي العباد وتروي 
فما استتم الكبلـ حٌب أرعدت السماء وأبرقت : قاؿ عطاء. بو الببلد، يا من ىو على كل شيء قدير

. وجادت ٗبطر كأفواه الِقرب
قدمت ا٤بدينة ُب عاـ شديد القحط فخرج الناس يستسقوف فخرجت معهم إذ : وقاؿ ابن ا٤ببارؾ

أقبل غبلـ أسود عليو قطعتا خيش قد اتزر بإحداٮبا وألقى األخرى على عاتقو فجلس إىل جنيب 
إ٥بي أخلقت الوجوه عندؾ كثرُة الذنوب ومساوي األعماؿ وقد حبست عنا غيث : فسمعتو يقوؿ

السماء لتؤدب عبادؾ بذلك، فأسألك يا حليًما ذا أناة يا من ال يعرؼ عباده منو إال ا١بميل أف 
تسقيهم الساعة الساعة، فلم يزؿ يقوؿ الساعة الساعة حٌب اكتست السماء بالغماـ وأقبل ا٤بطر من 

ما يل أراؾ كئيًبا؟ قلت أمر سبقنا إليو غّبُنا : فجئت إىل الفضيل فقاؿ: كل جانب، قاؿ ابن ا٤ببارؾ
 ويُروى أف عمر بن ا٣بطاب . فتوالو دوننا، وقصصت عليو القصة فصاح الفضيل وخّر مغشًيا عليو

اللهم إنو مل ينزؿ ببلء من السماء إال :  فلما فرغ عمر من دعائو قاؿ العباساستسقى بالعباس 
 وىذه أيدينا إليك بالذنوب بذنب ومل يكشف إال بتوبة وقد توجو يب القـو إليك ٤بكاين من نبيك 

ونواصينا بالتوبة وأنت الراعي ال ٛبهل الضالة وال تدع الكبّب بدار مضيعٍة فقد ضرَع الصغّب ورؽَّ الكبّب 
وارتفعت األصوات بالشكوى وأنت تعلم السر وأخفى اللهم فأغثهم بغياثك قبل أف يقنطوا فيهِلكوا 

 .()فإنو ال ييأس من روح اهلل إال القـو الكافروف، قاؿ فما ًب كبلمو حٌب ارتفعت السماء مثل ا١بباؿ

 ***

                                                        

(. 309- 1/304)بتصرف واختصار " إحياء عموم الدين "( ) 
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القاعدة العاشرة 

شأف التجارة الرإبة مع اهلل أف تتناوؿ كل مراضيو، والذي يفتش عن مردات إ٥بو و٧بابو فيأتيها ىو 
. ا٢باذؽ ُب ٘بارتو مع ربو عز وجل

وقد اعتاد الناس عباداٍت معينة ظنوىا ىي وحدىا األبواب ا٤بفتوحة إىل اهلل، لكن بنبغي أف يكوف 
الساعي ُب مرضات ربو ّٕباثًا عن ا٤بسالك ا٤بهجورة واألبواب البعيدة ذات الطرؽ الوْعرة الٍب تنكبت 

. عنها إرادات الناس كسبلً أو عجزًا
فمن تلك الطاعات الٍب غفل عنها الناس وأٮبلوىا ومل ٪بد من ٰبافظ عليها إال القليل، االستغفار 

واهلل بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر }: باألسحار، وىي عبادة الصادقْب قاؿ تعاىل
. {لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين باألسحار

والسحر ىو آخر الليل، وىو وقت السحُّور، لذا اسُتحب أف يطعم مريد الصـو ُب ىذا الوقت، 
ٍب يستحب لو أف يُبقى وقًتا يسّبًا قبل الفجر لبلستغفار وطلب العفو والصفح والعتق من النار، وىذا 
الوقت زبدة األوقات العامرة وخبلصة األزمنة السائرة، تتصل األرض بالسماء، ويعبق ليل ا٤بتهجدين 

نزلة واأللطاؼ ا٥باطلة، ويكوف النزوؿ اإل٥بي
ُ
 ا٤بهيب ُب الثلث األخّب من الليل ()بأنفاس ا٤ببلئكة ا٤ب

حيث األقداـ مصفوفة ُب ٧باريب التبجيل، وا٤بآِقي ُمغرورِقة فرًحا بقرب الكبّب ا١بليل، واأليادي مرفوعة 
. باألدعية والَباتيل، واأللسنة ٥بجة بالذكر وتبلوة التنزيل

عبادة التفكر والتأمل ُب ٨بلوقات اهلل وعجائب قدره، والتدبر ُب : ومن تلك العبادات ا٤بهجورة
إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار }: أ٠بائو وصفاتو وآالئو ونعمتو قاؿ تعاىل

                                                        

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليمة إلى ":  قال أن رسول اهلل في صحيح البخاري ومسمم عن أبي ىريرة  ( ) 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من : السماء الدنيا حين يبقى ثمث الميل اآلخر يقول

". يستغفرني فأغفر له؟
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آليات ألولي األلباب الذين يذكرون اهلل قياًما وقعوًدا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
إن في خلق }: ، وقاؿ تعاىل{واألرض ربنا ما خلقت ىذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النار

السموات واألرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل اهلل من السماء من ماء 
فأحيا بو األرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 

وىو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في }: ، وقاؿ تعاىل{السماء واألرض آليات لقوم يعقلون
وىو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بو . ظلمت البر والبحر قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون

نبات كل شيء فأخرجنا منو خضًرا نخرج منو حًبا متراكًبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبًها وغير متشابو انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعو إن في 

وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتًا }: ، وقاؿ تعاىل{ذلكم آليات لقوم يؤمنون
ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلالً يخرج من بطونها 

. {شراب مختلف ألوانو فيو شفاء للناس إن في ذلك آلية لقوم يتفكرون
. وغّب ذلك من اآليات الدالة على قدرة اهلل الداعية إىل التفكر والتدبر والتأمل فيها

واعلم أف ىذه العبادة ىي أصل طريق اليقْب ُب اهلل عز وجل، ؤّذا التدبر يثبت بالضرورة ُب 
الذىن وجود الرب ا٣بالق ا٤بدبر ومن ٍبَّ إ٥بية ىذا الرب ا٤بدبر واستحقاقو للعبادة دوف غّبه، ؤّذا 

قل إنما }: التقرير خاطب اهلل عز وجل ا٤بشركْب مطالًبا إياىم بأف يتفكروا ُب ىذه ا٢بقائق، قاؿ تعاىل
أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن ىو إال نذير لكم 

قل من يرزقكم من السماء واألرض أمن يملك السمع }: وقاؿ تعاىل. {بين يدي عذاب شديد
واألبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر األمر فسيقولون اهلل 

. {فذلكم اهلل ربكم الحق فماذا بعد الحق إال الضالل فأنى تصرفون. فقل أفال تتقون
واعلم أيًضا أف ىذه العبادة من أعظم ما يقرب اإلنساف من ربو ويوقفو على جبللو وعظمتو بل 

ألم تر أن اهلل أ نزل }: ىي العلم الذي أشار اهلل عز وجل إليو باعتباره موّصبلً ٣بشية اهلل، قاؿ تعاىل
من السماء ماء فأخرجنا بو ثمرات مختلًفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
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ومن الناس والدواب واألنعم مختلف ألوانو كذلك إنما يخشى اهلل من عباده . وغرابيب سود
. {العلماء إن اهلل عزيز غفور

. ومن تلك العبادات الغائبة بْب الناس عبادة التبتل، أي االنقطاع إىل اهلل
االنقطاع وىو تفعل من البتل وىو :  والتبتل{واذكر اسم ربك وتبتل إليو تبتيالً }: قاؿ تعاىل)

القطع، و٠بيت مرًن البتوؿ النقطاعها عن األزواج، وعن أف يكوف ٥با نظراء من نساء زماهنا ففاقت 
تبتبلً كالتعّلم والتفّهم ولكن جاء على التفعيل : نساء الزماف شرفًا وفضبًل، وُقطعت منهن، ومصدر بتل

سر لطيف، فإف ُب ىذا الفعل إيذانًا بالتدريج والتكّلف والتعّمل والتكّثر وا٤ببالغة، - تفّعل- مصدر
بَػتّْل نفسك إليو تبتيبًل، وتبّتل : فأتى بالفعل الداؿ على أحدٮبا وبا٤بصدر الداؿ على اآلخر، فكأنو قيل

. ()(إليو تبتُّبًل، فُفهم ا٤بعنياف من الفعل ومصدره، فالتبتل االنقطاع إىل اهلل بالكلية
ومثل ىذه العبادة تبلـز اإلنساف ُب كل زماف ومكاف ال تنفك عنو، فهو بْب الناس ٔبسمو ولكن 

روحو تطوؼ حوؿ العرش، يكلمهم ٗبحياه ولسانو، لكن مشاىدة عظمة اهلل وجبللو ُب سويداء 
يفرح مع الناس لفرحهم، لكن قلبو قد ُملئ وجبلً وخوفًا وخشية من ربو، ٰبزف مع الناس ٢بزهنم . جنانو

ولكن فؤاده قد ملئ أنًسا ورًضا وحبورًا ٗبا قضى اهلل وقدر، إنو ذلك ا٢باضر الغائب ا٤بوجود ا٤بفقود بْب 
. ا٥بياكل والصور واألجساـ والِغَّب 

ومن العبادات ا٤بهجورة ُب ىذا الشهر عبادة الصدقة واإلنفاؽ، وىي من أرجى الطاعات عند 
: ُب الصحيحْب عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ. السالكْب، والفقو فيها عظيم أثرُه ُب النفس

 أجوَد الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسو القرآن، كان النبي "
 ". حين يلقاه جبريل أجوُد بالخير من الريح المرسلةفلرسول اهلل 

 و٢باجة ُأحبُّ للرجل الزيادة با١بود ُب شهر رمضاف اقتداًء برسوؿ اهلل : قاؿ الشافعي رٞبو اهلل
. الناس فيو إىل مصا٢بهم وتشاغل كثّب منهم بالصـو والصبلة عن مكاسبهم

                                                        

(. 1/742" )تيذيب مدارج السالكين "( ) 
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نفق، بل كثرة اإلنفاؽ أي فعلو وإف قل ا٤باؿ، ورب درىم ينفقو امرٌؤ من 
ُ
وليس ا٤بقصود كثرة ا٤ب

سبق درىم مائة ألف ": درٮبْب ٲبلكهما أحب إىل اهلل من مائة ينفقها ّمْن ٲبلك اآلالؼ، قاؿ 
رجل لو درىمان أخذ أحدىما فتصدق بو، ورجل لو مال كثير فأخذ من عرضو مائة ألف : درىم

.  رواه النسائي عن غّبه وىو حديث حسن"فتصدق بها
، وخرج عمر من نصف مالو، وتصدؽ وقد خرج أبو بكر من مالو كلو وترؾ ألىلو اهلل ورسولو 

. عبد الرٞبن بن عوؼ بقافلة قدمت ا٤بدينة بأحبلسها وأقتأّا
وأدُب ا٤بتصدؽ أف يعلم منَة اهلل عليو إذ رزقو ا٤باؿ ٍب وفقو للصدقة ويسر لو من يقبل منو صدقتو 

. ٍب تلقاىا منو ربو وقبل منو ما رزقو
 وأف يتلطف ُب إعطائها {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}وأف يتصدؽ بأفضل ما عنده 

للفقّب أو احملتاج حٌب ال يشعر ٗبنة العبد فيها، فيعمل على إخفائها أو إرسا٥با مع قريب لو أو ٫بو 
. ذلك

وكاف بعض السلف إذا أعطى الصدقة وضعها على كفو وناو٥با للفقّب على يده مبوسطة حٌب 
: فقاؿ حٌب تكوف يده ىي اليد العليا، يشّب إىل قولو ! يتناو٥با الفقّب بنفسو، فقيل لو ُب ذلك

. واهلل ا٤بوفق.  وىذا من لطيف ما يقـو بو أولئك األكابر"واليد العليا خير من اليد السفلى"
ومن الطاعات ا٤بهجورة بل من أعظمها ٙبديث النفس بالغزو وا١بهاد، وخاصة ُب شهر رمضاف 
شهر ا٤بعارؾ الكربى كبدر وفتح مكة وغّبٮبا، بل إف ا٤بتبادر من ا٢بديث أف ىذه الطاعة واجبة ال 

من مات ولم يغُز ولم ُيحدِّحث نفسو بالغزو مات على شعبة من ": ٯبوز االنفكاؾ عنها، فقاؿ 
. رواه أٞبد ومسلم، فالظاىر وجوب أحد األمرين حٌب يربأ من ىذا النفاؽ. "نفاق

إحياء معاين ا١بهاد والعزة والوالء والنصرة للدين والرباءة من الكفر : وفائدة ٙبديث النفس بالغزو
َهج ُب سبيل اهلل

ُ
. والشرؾ ومعاداة أىلو، والوصوؿ بالنفس إىل أعلى مراتب البذؿ وىو بذؿ األرواح وا٤ب

ولقد ىجرت ىذه ا٤بعاين حٌب صارت بْب ا٤بلتزمْب فضبلً عن ا٤بسلمْب نسًيا منسًيا، وما أجدرنا أف 
. نعاود إحياء ىذه ا٤بعاين ُب ىذا الشهر ا٤ببارؾ شهر الصرب والبذؿ وجهاد النفس
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اإليمان بضع وستون ": فهذه بعض ٭باذج من العبادات ا٤بهجورة الغائبة، ولو تأملت قولو 
لعرفت كم " شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعالىا ال إلو إال اهلل وأدناىا إماطة األذى عن الطريق

. ضيع الناس من شعب اإلٲباف العملية وطرؽ ا٣بّب ا٤بوصلة لرضا الرب تبارؾ وتعاىل، واهلل ا٤بستعاف

*** 
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القاعدة الحادية عشرة 

ىا أنت قد مشرت عن ساعد ا١بد، وحثثت ا٥بمة ا٣باملة، وأوقدت نار العزٲبة ا٣بامدة، وأ١بمت 
ىواؾ بلجاـ اإلرادة وٝبعت رقاب األماين بزماـ التوكل على اهلل ُب الفعل، وبدأت السّب إىل اهلل عز 

. وجل لتصل إىل شهر رمضاف وقد توقَّدت عزٲبتك وانقادت لك إرادُتك وأذعنت لك ٮبُتك
لقد بدأت ا٤بعركة ا٢بقيقية ُمذ ٛبّحض اختيارؾ هلل وجدَّ سّبؾ إليو وٲبمت القلب والقالب ُب 

اإلقباؿ عليو، فاحذر حينئذ قطّاع ىذا الطريق الوعر، فإنو طريق ا١بنة، وىو ٧بفوؼ بالشهوات وا٥بوى 
والشياطْب والنزغ والشبهات، وكلها أنواع ١بنس واحد، وىو العائق عن الوصوؿ لدرب القبوؿ ا٤بِؤذف 

. لشمس عزمك باألُفوؿ
فتعاؿ مًعا نتذاكر صفات بعض ىؤالء القطاع ومكامنهم، وخدعهم، فبذلك تتعلم صفة الشر 

. لتتجنبو
عرفت الشر ال للشر لكن لتوقّيو ومن ال يعرؼ الشر من ا٣بّب يقع فيو 

الفتور والسآمة : وا٤بقصود بياف ٭باذج من ىؤالء القطّاع ليستدؿ ّٔم على غّبىم فمن ىؤالء القطاع
وا٤بلل، وىو من أعظم ما يعَبي السالكْب، وقدي تعاظم أمره ويستفحل حٌب يكوف سبًبا للردة 

. والنكوص والعياذ باهلل
وغالب شأف ىذا الفتور من كثرة الفرح بالطاعة وعدـ الشكر عليها ورؤية منة اهلل فيها ومشاىدة 

فإذا نسي السالك نفسو ): النفس ُب أدائها، قاؿ ابن القيم رٞبو اهلل واصًفا و٧بلبلً ومعا١بًا ٥بذا الداء
وفرح فرًحا ال يقارنو خوؼ فلّبجع إىل السّب إىل بدايات سلوكو وحدة طلبو، عسى أف يعود إىل سابق 
. ما كاف منو من السّب ا٢بثيث الذي كانت تسوقو ا٣بشية، فيَبؾ الفتور الذي البد أف ينتج عن السرور
فتخلل الفَبات للسالكْب أمر الـز البد منو، فمن كانت فَبتو إىل مقاربة وتسديد ومل ٱبرجو من 

. رجي لو أف يعود خّبًا ٩با كاف: فرض ومل تدخلو ُب ٧برـّ
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إف ٥بذه القلوب إقباالً وإدبارًا فإذا أقبلت فخذوىا بالنوافل وإف أدبرت : قاؿ عمر بن ا٣بطاب
. فألزموىا الفرائض

وُب ىذه الفَبات والغيـو وا٢بجب الٍب تعرض للسالكْب من ا٢ِبَكم ما ال يعلم تفصيلو إال اهلل، 
ؤّذا يتبْب الصادؽ من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيو ويعود إىل رسـو طبيعتو وىواه، 

والصادؽ ينتظر الفرج وال ييأس من روح اهلل ويُلقي نفسو بالباب طرًٰبا ذليبلً مسكيًنا مستكيًنا، كاإلناء 
الفارغ الذي ال شيء فيو ألبتة ينتظر أف يضع فيو مالك اإلناء وصانعو ما يصلح لو، ال بسبب من 

لكن ليس ىو منك، بل ىو الذي مّن عليك بو، - وإف كاف ىذا االفتقار من أعظم األسباب- العبد
. {يحول بين المرء وقلبو}: وجّردؾ منك وأخبلؾ عنك وىو الذي

فإذا رأيتو قد أقامك ُب ىذا ا٤بقاـ فأعلم أنو يريد أف يرٞبك وٲبؤل إناءؾ، فإف وضعت القلب ُب 
. غّب ىذا ا٤بوضع فاعلم أنو قلب ُمضيَّع فسل ربو ومن ىو بْب أصابعو أف يرّده عليك وٯبمع مشلك بو

 فالطالب ا١باد البد من أف تعرض لو "إن لكل عامل ِشرَّة ولكل شرة فَترة": وقد أخرب النيب 
. فَبة فيشتاؽ ُب تلك الفَبة إىل حالة وقت الطلب واالجتهاد

ورٗبا كانت للسالك بداية ذات نشاط، كاف فيها عايل ا٥بمة، فيفيده عند فتوره أف يرجع إىل 
. ذكريات تلك البداية فتتجدَّد لو العزٲبة، ويعود إىل دأبو ُب الشكر

: واشوقاه إىل أوقات البداية: وكاف ا١بنيد رٞبو اهلل كثّب الذكر لبداية سّبه، وكاف إذا ذكرىا يقوؿ
أىػ من هتذيب . يعِب لذة أوقات البداية وٝبع ا٥بمة على الطلب والسّب إىل اهلل واإلعراض عن ا٣بلق

. مدارج السالكْب
أما إذا راودتك السامةُ ُب عبادتك، كصبلة أو ذكر أو تبلوة قرآف فبل تُرسل زماـ ىواؾ للشيطاف 

، وقد ذكرنا لك ُب ٛبارين العزٲبة فقو ىذا ا٢بديث "فواهلل إن اهلل ال يمّل حتى تملوا": ٧بتًجا بقولو 
و٫بوه عن األئمة األعبلـ، فحرٌي ٗبن مّل العبادة أف يعود إىل نفسو ىلًعا وخوفًا من أف يكوف ذلك من 

. إعراض اهلل عنو
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وليستحضر ُب قلبو سوء أدبو مع اهلل وعدـ تعظيمو وقدره حق قدره إذ تطيب نفسو مع شهوات 
الدنيا ومعافسة األوالد والزوجات للساعات الطواؿ ٍب ىو يُبتلى ُب عبادتو با٤بلل بعد لوٰبظات 

. معدودات
وما روي عن بعض السلف من أهنم كانوا يتكدروف لطلوع الفجر ألنو ٰبوؿ بينهم وبْب لذيذ 

ا٤بناجاة فُيحمل على أهنم ٰبزنوف لعدـ تواصل لذة ا٤بناجاة ال أهنم كانوا يكرىوف طلوع الفجر ويقّدموف 
قياـ الليل على الفريضة، فهذا أبعد ما يكوف عن ىديهم ومتواتر سّبهتم، كيف وىم يعلموف أف قرآف 

. الفجر مشهود ٙبضره ا٤ببلئكة وترفع أمره إىل اهلل
الوساوس وا٣بواطر الرديئة الٍب ترد على السالك طريق اآلخرة، وتشمل : ومن قطاع الطريق إىل اهلل

ىذه ا٣بواطر الرديئة ما يرد على ا٤ببتلْب بالشهوات من التفكّب ُب الصور وفيما يعشقوف ومن يهووف 
وكذا أصحاب ا٢بقد وا٢بسد واألمراض واآلفات النفسية، وكلها ا٫برافات سلوكية، أي ُب السالك 

طريق اآلخرة، ومن أعظمها خطرًا وسواس الشبهات ُب وجود اهلل وذاتو وصفاتو، وىذا ٩با ابتلى بو كثّب 
من شباب ىذه العصور لغلبة األفكار اإل٢بادية والعلمانية ا٤ببنية على ا٤بادة والتفسّب العلمي لكل 

الظواىر الكونية وشيوع الفحشاء والشهوات الصارفة للقلوب عن ٩بارسة عبوديتها ُب التسليم 
: واإلذعاف، وٙبليبلً للخواطر ٲبكننا تقسيمها إىل ثبلثة أنواع

خواطر الشبهات وىي العارضة ُب شأف وجود اهلل وذاتو وصفاتو وُب قرآنو وأنبيائو : النوع األوؿ
. ورسلو وقضائو وقدره

. خواطر الشهوات وىي واردات الذىن من الصور و٭باذج ا٤بعشوقات: النوع الثاين
. خواطر القلب من آفات وأمراض نفسية كالكربياء والعجب وا٢بقد وا٢بسد: النوع الثالث

وعبلج النوع األوؿ باستحضار اليقْب، وكبلمنا مع من اعتقد وجود اهلل، أما ا٤بلحد فبل خطاب 
معو، وعندي أف اإل٢باد ىو النوع الوحيد من ا١بنوف الذي يؤاخذ اإلنساف بو، فمن أيقن وجود اهلل 

وربوبيتو وىيمنتو وتصرفو وعدلو وحكمتو مثَّل ىذا اليقْب بالشمس يراىا ٍب يستعرض الشبهات وٲبثلها 
أفي اهلل }: ٗبن ٲباريو ُب رؤيتو للشمس، وٯبادلو ُب الدليل ا٤بفيد لطلوعها، حينئذ يردد قولو عز وجل
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آمنت باهلل، ويستعيذ باهلل من نزغ الشيطاف معتصًما : ، ويردد قولو{شك فاطر السموات واألرض
: باهلل الئًذا ٕبفظو وكبلءتو، متعجًبا من تفاىة شبهتو

وليس يصح ُب األذىاف شيء        إذا احتاج النهار إىل دليل 
أما النوع الثاين وىو األعم األفشى بْب الناس، وعبلجو من أصعب العبلجات لكننا نأٌب على ذِكر 

جتثة ٥بذا ا٤برض من جذوره
ُ
. ٝبلٍة من الفوائد ا٤بهمة ا٤ب

فاعلم أيها األريب أف الشهوات ُب أصلها فطرية قدرية ال فكاؾ للعبد منها، فهو مفطور على 
الغضب واللذة وحب الطعاـ والشراب، غّب أف ىذه الشهوات رُكزت ُب ا١ببلة لغايات ىي حفظ 

فإذا  (أعِب شهوة الفرج)النفس بالطعاـ ورد االعتداء وصيانة الذات بالغضب وحفظ النسل باللذة 
 التنبيو على حفظ تعّدت ىذه الشهوات غاياهتا كانت وباالً على أصحأّا، ولذلك جاء عن النيب 

. الفرج والبطن واللساف وأنو من أعظم أسباب النجاة والفوز
فإذا علمت ذلك تبْب سلطانك على ىذه الشهوات، وأف اهلل عز وجل قد أمرؾ ُب ا٢بقيقة عليها، 

. وأعطاؾ زماـ قيادهتا فما عليك إال ٩بارسة ىذه اإلمارة دوف خوؼ أو تباطؤ
وحسم مادة الشهوات يكوف ٕبسم موارد حياهتا، وأىم تلك ا٤بوارد حب الدنيا والرغبة ُب نواؿ كل 
ما يراه من ٝبيل فيها، فقطع شجرة الدنيا من القلب كفيل بصرؼ ا٥بمة مطلًقا عن الدنيا واالىتماـ ٗبا 

. ٙبصل بو النجاة
: وىاؾ بعض الفوائد ا٤بعينة على حسم مادة الشهوة وصرؼ واردات ا٣بواطر الشهوانية

التربؤ من حوؿ النفس وقوهتا وااللتجاء واالعتصاـ واالستعاذة باهلل، ومن جليل ما ينبغي : أوالً 
ال ٙبّوؿ عن معصيٍة إال ٗبعونة من :  ومعناىا"ال حول وال قوة إال باهلل"ترداده ُب حق ا٤ببتلى بالشهوة 

. اهلل وال قوة على طاعة إال بتوفيق من اهلل
سكرات ا٤بوت، نزع الروح، القرب وأىوالو، سؤاؿ ا٤بلكْب، البعث والنشور : تذكر ا٤بنّغصات: ثانًيا

. وأىواؿ يـو القيامة، وا٤بثوؿ بْب يدي اهلل عاصًيا مذنًبا والنار وأىوا٥با
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كلذة ا٤بناجاة وتوفيق اهلل للطاعة وشرؼ الوالية واالنتساب إىل حزب اهلل : تّذكر ا٤بشوقات: ثالثاً 
والكرامات البلئقة ألوليائو عند موهتم ودخو٥بم ا١بنة وما فيها من ا٢بور العْب البلئي ال تقارف الدنيا 

. كلها بأ٭بلة من أنامل الواحدة منهن، ورؤية اهلل عز وجل يـو القيامة ورضوانو على أىل ا١بنة
 ٝبيبًل، فكل ٝباٍؿ ُفًب بو ا٤برء لو تذكر ٝباؿ خالق ا١بماؿ البشري، الذي ٠باه الرسوؿ : رابًعا

. قُرف ٔبماؿ اهلل عز وجل لتبلشت كل خواطره الرديئة
. تذّكر مثالب الصور ا٤بعشوقة وآفاهتا وأمراضها وفساد بواطنها وظواىرىا: خامًسا
وخاصة ُب ىذه األزمنة وُب أماكن الفجور )البعد عن ا٤بثّبات كالسّب ُب الطرقات العامة : سادًسا

أو مشاىدة التلفاز والفيديو وآّبلت وا١برائد الساقطة الٍب هتدؼ غواية النفوس ا٤بطمئنة  (والفسوؽ
. وٙبت أف تشيع الفاحشة ُب الذين آمنوا

ومن ىذا القبيل عدـ ا٤بكوث ُب خلوة إذا طرأ عارض الشهوة، بل يشتغل بالصوارؼ الٍب تلهيو 
. عن تلك ا٣بواطر كذكر اهلل وزيارة الصا٢بْب وحضور ٦بالس العلم أو خدمة األىل وا٤بسلمْب

: وينصح ابن القيم ٗبا يلي
. العلم ا١باـز بإطبلع الرب سبحانو ونظره إىل قلبك وعلمو بتفصيل خواطرؾ (1)
. حياؤؾ منو (2)
. إجبللك لو أف يرى مثل تلك ا٣بواطر ُب البيت الذي خلقو لُتسِكَنو معرفتو و٧ببتو (3)
. خوفك منو أف تسقط من عينو بتلك ا٣بواطر (4)
. إيثارؾ لو أف تساكن قلبك غّب ٧ببتو (5)
خشيتك أف تتولد تلك ا٣بواطر ويتسرع شررىا فتأكل ما ُب القلب من اإلٲباف و٧ببة اهلل  (6)

. فتذىب بو ٝبلة وأنت ال تشعر
أف تعلم أف ىذه ا٣بواطر ٗبنزلة ا٢ببّْ الذي يُلقى للطائر ليصاد بو، فاعلم أف كل خاطر منها  (7)

. فهو حبة ُب فخ منصوب لصيدؾ وأنت ال تشعر
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أف تعلم أف ا٣بواطر الرديئة ال ٘بتمع مع خواطر اإلٲباف ودواعي احملبة واإلنابة أصبلً بل ىي  (8)
. ضدىا من كل وجو

أف تعلم أف ا٣بواطر ٕبر من ٕبور ا٣بياؿ ال ساحل لو فإذا دخل القلب ُب غمراتو غرؽ فيو  (9)
. وتاه ُب ظلماتو فيطلب ا٣ببلص فبل ٯبد إليو سبيبلً فيكوف بعيًدا عن الفبلح

أف تعلم أف ا٣بواطر وادي احملقى وأماين ا١باىلْب فبل تثمر إال الندامة وا٣بزي وإذا غلبت  (10)
. على القلب أورثتو الوساوس وعزلتو عن سلطاهنا انسدت عليو عينو وألقتو ُب األسر الطويل أىػ

أما النوع الثالث وىو آفات القلب كا٢بقد وا٢بسد والكربياء والُعجب، فهو باطن اإلٍب، قاؿ 
 وٝباع دواء ىذه اآلفات رؤية عجز النفس وقيامها باهلل، ومشاىدة {وذروا ظاىر اإلثم وباطنو}: تعاىل

حكمة اهلل عز وجل وتصرفو ُب ا٣بلق، فمثل ىذا االستحضار ٰبوؿ بينو وبْب االعَباض على تقسيم 
الرزؽ والنعم، وٰبوؿ بينو وبْب رؤية النفس وقدرهتا، ويئوؿ بو ا٢باؿ إىل التسليم ٗبنة اهلل وعدلو 

. وحكمتو
فراجعو " الطب الروحاين"وقد تكلم اإلماـ ابن ا١بوزي كبلًما نفيًسا عن ىذه اآلفات ُب كتابو 

. ىناؾ ٪بد عبلجات تفصيلية لكل آفة ومرض وحسبنا من األلف شاىد مثاؿ واحد
: لكن ابن القيم رٞبو اهلل يلمس مكمن الداء ويصفو وصًفا دقيًقا ٍب يقَبح العبلج ا٤بناسب فيقوؿ

واعلم أف ا٣بطرات والوساوس تؤدي متعلقاهتا إىل الفكر فيأخذ الفكر فيؤديها إىل التذكر فيؤديها إىل )
اإلرادة فتأخذىا اإلرادة إىل ا١بوارح والعمل فتستحكم فتصّب عادة، فردُّىا من مبادئها أسهل من 

قطعها بعد قوهتا وٛبامها، ومعلـو أنو مل يُعط اإلنساف إماتة ا٣بواطر وال القوة على قطعها وىي هتجم 
عليو ىجـو النفس، إال أف قوة اإلٲباف والعقل تعينو على قبوؿ أحسنها ورضاه بو ومساكنتو لو، على 

إف أحدنا ٯبد ُب نفسو ما ألف : رفع أقبحها وكراىتو لو ونفرتو منو كما قاؿ الصحابة يا رسوؿ اهلل
ذاك : نعم، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا": ٰبَبؽ حٌب يصّب ٞبمة أحب إليو من أف يتكلم بو، فقاؿ

أف رده : أحدٮبا:  وفيو قوالف"الحمد هلل الذي رد كيده إلى الوسوسة" وُب لفظ "صريح اإليمان
أف وجوده وإلقاء الشيطاف لو ُب نفسو صريح اإلٲباف، فإنو إ٭با ألقاه ُب : وكراىتو صريُح اإلٲباف، والثاين
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وقد خلق اهلل سبحانو النفس شبيهة بالرَّحا الدائرة الٍب ال تسكن . النفس طلًبا ٤بعارضة اإلٲباف وإزالتو بو
والبد ٥با من شيء تطحنو، فإف ُوضع فيها حيُّ طحنتو وإف وضع فيها تراب أو حصى طحنتو، 

فاألفكار وا٣بواطر الٍب ٘بوؿ ُب النفس ىي ٗبنزلة ا٢بب الذي يوضع ُب الرحا وال تبقى تلك الرحا 
معطلة قط بل البد ٥با من شيء يوضع فيها، فمن الناس من يطحن رحاه حًبا ٱبرج دقيًقا ينفع بو 

نفسو وغّبه، وأكثرىم يطحن رمبلً وحًصا وتبًنا و٫بو ذلك، فإذا جاء وقت العجن وا٣ببز تبْب لو حقيقة 
(. 161الفوائد )طحنو، أىػ كبلمو رٞبو اهلل 

فهؤالء ٭باذج من قطاع طريقك إىل اهلل وسفرؾ ُب درب اآلخرة وسعيك ُب عتق رقبتك من النار 
. وبذؿ ٜبن ا١بنة، فاحذر مثل تلك الصوارؼ وأعد ٥با عدهتا واهلل ا٤بوفق
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.  االجتهاد ُب العشر األواخر وأواخر العشر:األولى
 إذا دخل العشر شد مئزره كان رسول اهلل ": ُب الصحيحْب عن عائشة رضي اهلل عنها قالت

أحيا الليل وأيقظ أىلو وجّد وشد ": ىذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم" وأحيا ليلو وأيقظ أىلو
 يجتهد في العشر األواخر ما ال يجتهد كان رسول اهلل  ":وُب رواية ٤بسلم عنها قالت". المئزر

 ".في غيره
 إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان النبي ": وروى أبو نعيم بسند فيو ضعف عن أنس قاؿ

 ".كان أربًعا وعشرين لم يدق ُغمًضا
ال تواصلوا، فأيكم أراد أن ":  قاؿوُب صحيح البخاري عن أيب سعيد ا٣بدري عن النيب 

إني لست كهيئتكم إني أبيت ":  قالوا فإنك تواصل يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ"يوصل فليواصل إلى السحر
. "لي ُمطعٌم يطعمني وساق يسقيني

كان رسول اهلل ": وأخرج ابن أيب عاصم بإسناٍد قاؿ عنو ابن رجب إنو مقارب عن عائشة قالت
 إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين األذانين 

. "وجعل العشاء سحورًا
 كان يعتكف العشر األواخر من أن النبي ": وُب الصحيحْب عن عائشة رضي اهلل عنها

 ".رمضان حتى توفاه اهلل تعالى
ٙبّصل من ىذه األحاديث بعض السنن ا٤بؤكدة الٍب ينبغي االعتناء ّٔا ُب العشر األواخر وىي من 

. أىم وظائف ىذا الشهر الكرًن ألهنا فورة الوداع ومسك ا٣بتاـ
. وسنلخص لك ىذه السنن مع الكبلـ ُب فقهها وأسرارىا
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أحيا الليل ": أحيا الليل، وُب رواية مضّعفة:  ويدؿ عليو ظاىر قوؿ عائشة.إحياء الليل كلو: أوالً 
. أي اجتهد وبالغ ُب الطاعة العمل" جد: " ويشهد ٥بذا األمر أيًضا قو٥با"كلو

فيجب تقليل النـو قدر اإلمكاف وجعلو ُب النهار، . وىذه ىي العزٲبة البلزمة ُب أخريات رمضاف
. وشغل الليل بالصبلة والذكر 

وىو قريب )وقد وردت عن بعض السلف آثار ُب بياف ا٤براد بإحياء الليل، وأنو ٰبصل بقياـ غالبو 
أو إحياء نصفو، وقيل ٙبصيل فضيلة اإلحياء بساعة، ونُقل عن الشافعي وغّبه أف فضيلة  (من األوؿ

 وىذا اإلحياء ()اإلحياء ٙبصل بأف يصلي العشاء ُب ٝباعة ويعـز على أف يصلي الصبح ُب ٝباعة
. ا٤بذكور يشمل كل ليايل رمضاف بوجو عاـ، والعشر األواخر بوجو خاص، وليلة القدر بأخص

ومثل ىذا االجتهاد ٰبتاج إىل اإلعداد الذي تكلمنا عنو فيما مضى من األبواب، وإىل العزٲبة 
. وآّاىدة وا٤بكابدة للنـو والتعب من َجهد العبادة

ويساعد على ذلك قلة الطعاـ، وتنويع العبادات بْب قياـ وركوع وسجود وذكر وتبلوة لقرآف، 
. وصحبة العابدين لشحذ ا٥بمم

وٝباع ذلك كلو أف يستمطر العوف وا٤بدد واأللطاؼ من اهلل عز وجل، فهو القادر على أف يقيمك 
. بْب يديو الدىر كلو دوف نصب أو رىق أو سآمة

ُب البيوت ِٕبَث األىل على االجتهاد ُب الطاعة والعمل وإيقاظهم إشاعة األجواء اإليمانية : ثانًيا
. "وأيقظ أىلو": ُب الليل لصبلة التهجد، ويدؿ ذلك قوؿ عائشة

اعتزاؿ النساء وعدـ ا١بماع وا٤بباشرة واالستمتاع، : شد المئزر والمراد بو على الراجح: ثالثًا
 ، ويؤخذ من ىهنا أنو كاف يصيب () معتكًفا ُب ا٤بسجد لطلب ليلة القدركوف النيب : ووجهو

. من أىلو ُب العشرين من رمضاف ٍب يعتزؿ نساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر ُب العشر األواخر

                                                        

. واهلل أعمم. وفيو نظر، ألنو يتنافى مع مقاصد الحديث وىو ضرورة البذل الزائد المفضي لمتأىل لممغفرة العامة ( ) 
. والمعتكف مأمور بمجانبة النساء ( ) 
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 ُب ىذه العشر الٍب ُيطلب فيها ليلة وإ٭با كاف يعتكف النيب :  قاؿ ابن رجب.االعتكاف: رابًعا
القدر، قطًعا ألشغالو وتفريًغا لبالو، وٙبلًيا ٤بناجاة ربو وذكره ودعائو، وكاف ٰبتجر حصّبًا يتخلى فيها 

وذىب اإلماـ أٞبد إىل أف ا٤بعتكف ال يستحب لو ٨بالطة . عن الناس فبل ٱبالطهم وال يشغل ّٔم
الناس حٌب وال لتعليم علم وإقراء قرآف، بل األفضل لو االنفراد بنفسو والتخلي ٗبناجاة ربو وذكره 

ودعائو، وىذا االعتكاؼ ىو ا٣بلوة الشرعية، وإ٭با يكوف ُب ا٤بساجد لئبل يَبؾ بو ا١بمع وا١بماعات، 
سئل ابن عباس عن رجل يصـو النهار ويقـو . فإف ا٣بلوة القاطعة عن ا١بمع وا١بماعات منهيّّ عنها

فا٣بلوة ا٤بشروعة ٥بذه األمة ىي االعتكاؼ ُب . ىو ُب النار: الليل وال يشهد ا١بمعة وا١بماعة؟ قاؿ
 يفعلو، ا٤بساجد خصوًصا ُب شهر رمضاف وخصوًصا ُب العشر األواخر منو كما كاف النيب 

فا٤بعتكف قد حبس نفسو على طاعة اهلل وذكره، وقطع عن نفسو كل شاغل يشغلو عنو وعكف بقلبو 
. وقالبو على ربو وما يقربو منو، فما بقي لو ىمّّ سوى اهلل وما يرضيو عنو

 وكلما قويت قطع العالئق عن الخالئق لالتصال بخدمة الخالق،: فمعُب االعتكاؼ وحقيقتو
كاف بعضهم . ا٤بعرفة باهلل واحملبة لو واألنس بو أورثت صاحبها االنقطاع إىل اهلل بالكلية على كل حاؿ

أنا ": كيف استوحش وىو يقوؿ: أما تستوحش؟ قاؿ: ال يزاؿ منفرًدا ُب بيتو خالًيا بربو، فقيل لو
. () أىػ"جليس من ذكرني

، أو الوصاؿ للسحر، وقد اختلف العلماء ُب ىذا الوصاؿ، وقد إقالل الطعام للغاية: خامًسا
فأيكم أراد أن ": أجازه اإلماـ أٞبد وإسحق، والصحيح أف الوصاؿ إىل السحر فقط جائز لقولو 

.  رواه البخاري"يواصل فليواصل إلى السحر
والغاية منو كما قاؿ العلماء خواء البطن وشرايْب الشهوات من مادة الثوراف، وخواء البطن ٦بلبة 

. المتبلء القلب بصنوؼ ا٤بعارؼ، وكلما ازداد ا١بوُع وأَلُمو رؽَّ الفؤاد والف وخشع

                                                        

(. 348" )المطائف "( ) 
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ويتأكد تأخّب الفطر ُب الليايل الٍب تُرجى فيها ليلة القدر، قاؿ زِرّّ بن حبيش ُب ليلة : قاؿ ابن رجب
وضياح اللنب وروي . من استطاع منكم أف يؤخر فطره فليفعل وليفطر على ضياح اللنب: سبع وعشرين

. ()ضيح ىو اللنب ا٣بائر ا٤بمزوج با٤باء
 من العشر األواخر وقد وردت فيو بعض االغتسال بين المغرب والعشاء كل ليلة: سادًسا

األحاديث الضعيفة واآلثار ا٤بستفيضة عن سلف ىذه األمة ُب التنظيف والتزين والتطيب بالغسل 
والطيب واللباس ا٢بسن، وىي مشمولة بالنصوص العامة اآلمرة بالتنظف والتزين والتطيب، وا٤بستقرئ 

.  والصحابة والسلف ٯبـز ٕبرصهم على االغتساؿ ُب أزمنة العبادة ومواسم الطاعةلسّبة النيب 
واعلم أيها النابو أف كل ىذه الوظائف ٙبـو حوؿ ٙبصيل وموافقة ليلة القدر الٍب قاؿ عنها النيب 

 :"رواه البخاري، وىي ليلة حريّّ "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم من ذنبو 
ليلة القدر خير من ألف }با٤بسلم أف يستميت ُب ٙبصيل فضلها وثوأّا، قاؿ عنها اهلل عز وجل، 

.  أي العمل فيها أفضل من العمل ُب ألف شهر وىو ما يقارب ٜبانْب سنة أو أكثر{شهر
وال تنفع األماين واألحبلـ ُب إثبات ٙبريك ٥با، بل البد من التشمّب، وأف تُري اهلل من نفسك 
خّبًا، حٌب يرى إقبالك فيقبلَك واجتهادؾ فيلُطف ٗبقامك ويهبك منشور الوالية ويضع ا٠بك ُب 

. ديواف العتقاء من النار
أما تعيْب ليلة القدر فهي ٩بكنة على الراجح كما قاؿ النووي ووافقو ابن حجر رٞبهما اهلل، وىذا 

٤بن كشفها اهلل لو، بل ثوأّا ال ٰبصل إىل ٤بن ُكشفت لو كما رجح األكثر، وذىب الطربي وابن العريب 
وٝباعة إىل أف ثوأّا ٰبصل ٤بن اتفق لو قيامها وإف مل يظهر لو شيء، وىذا مفرّع على أف ليلة القدر 

٥با عبلمة أـ ال؟ فذىب البعض إىل وجود تلك العبلمات ومنها أف يرى كل شيء ساجًدا، وقيل 
األنوار ُب كل مكاف ساطعة حٌب ُب ا٤بواضع ا٤بظلمة، وقيل يسمع سبلًما أو خطابًا من ا٤ببلئكة، وقيل 
عبلمتها استجابة دعاء من وفقت لو، واختار الطربي أف ٝبيع ذلك غّب الـز وأنو ال يشَبط ٢بصو٥با 

. رؤية شيء وال ٠باعو
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واختار ابن حجر رٞبو اهلل أف ٥با عبلمة وأف شرط حصوؿ ثوأّا الكامل ا٤بوعود بو يكوف ٤بن 
علمها فقط ال ٤بن اتفق قيامو فيها وإف حصل ثوابًا جزيبلً بقيامو ابتغاءىا، ولو علم ّٔا أحد ىل 

خرجت ألخبركم بليلة القدر فتالحى فالن ": يذكرىا لغّبه؟ استنبط تقي الدين السبكي من قولو 
رواه البخاري، " وفالن فُرِفعت وعسى أن يكون خيًرا فالتمسوىا في التاسعة والسابعة والخامسة

ووجوُ الداللة أف اهلل قدر لنبيو أنو مل ٱُبرب ّٔا، : استنبط منو استحباب كتماف ليلة القدر ٤بن رآىا قاؿ
وفيما قالو ٕبث ونظر، وذكر ُب شرح ا٤بنهاج ذلك . وا٣بّب كلو فيما َقدَّر لو، فيستحب اتباعو ُب ذلك

وا٢بكمة فيها أهنا كرامة، والكرامة ينبغي كتماهنا ببل خبلؼ بْب أىل الطريق من جهة : عن ا٢باوي قاؿ
رؤية النفس فبل يأمن الّسلب ومن جهة أال يأمن الرياء، ومن جهة األدب فبل يتشاغل عن الشكر هلل 

بالنظر إليها وذكرىا للناس، ومن جهة أنو ال يأمن ا٢بسد فيوقع غّبه ُب احملذور، وُيستأنُس لو بقوؿ 
وباهلل . وىذا ىو األوىل ُب التوجيو. اآلية {يا بني ال تقصص رؤياك على إخواتك}: يعقوب 
. التوفيق

ما استطعت إىل ذلك سبيبًل، ال تهمل الدعوة إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الثانية
فإهنا من صميم رسالتك ُب ىذا الوجود، فوؽ كوف ىذا األمر ٜبرة النُّسك وتعظيم األمر والنهي، وتركو 

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ": ُمؤِذٌف ٔبعل الطاعات والعبادات ببل طعم أو ٜبرة، قاؿ 
رواه . "ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقابًا منو فتدعونو فال يستجاب لكم

. الَبمذي بإسناد صحيح
وما ٜبرة صف األقداـ أماـ رب يتجاوز الناس حرماتو وٯباىرونو ويبارزونو با٤بعصية وأنت ال تغضب 

. لو
فإذا عجزت عن الدعوة إليو وداللة الناس عليو وأمرىم با٤بعروؼ وهنيهم عن ا٤بنكر فاعتذر إىل اهلل 

وإذا قالت أمة منهم لم تعظون قوًما اهلل }عز وجل بإلقاء النصيحة وال عليك أف يَبكها الناس 
. {مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديًدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
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 فاجهد أف يكوف لك دوٌر مع الناس ُب وصو٥بم إىل لو كنت إماًما أو خطيًبا أو داعًيا: الثالثة
خالقهم ومليكهم، فالداللة على اهلل مهنة األنبياء والرسل، وما إخاؿ الداؿ على اهلل ٧بجوبًا عن 

. الدخوؿ مع الداخلْب
. ٍب ال تنس تشديد ا٢بساب على نفسك ُب طاعاهتا،  حٌب تنّقي بواطنك من وا١بات ا٥بوى

 فبل ٙبـر نفسك االجتهاد ُب باقيو، وال يلقّْب الشيطاف ُب لو ضاع منك معظم الشهر: الرابعة
: قلبك اليأس فتقعد عن االجتهاد، فبل يبعد أف تُرى مع ا٤بشّمرين فيهبك اهلل ٥بم، فتسعد

من لي بمثل سيرك المدّلِل          تمشي الُهوينى وتِجي في األوَّل 
فمن صفات . ، فهو أمارة سوءإذا لم يقع عليك الهمُّ من خوف الرد وعدم القبول: الخامسة
ا٣بوؼ :  قاؿ مالك بن دينار{يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون}ا٤بتقْب أهنم 

االتقاء على العمل أال يكوف هلل، : ا٢بذر: على العمل أال يُتقبل أشد من العمل، وقاؿ عطاء السليمي
أدركتهم ٯبتهدوف ُب العمل الصاّب، فإذا فعلوه وقع عليهم ا٥بّم أُيقبل : وقاؿ عبد العزيز بن أيب رّواد
إنو يـو : كاف بعض السلف يظهر عليو ا٢بزف يـو عيد الفطر، فيقاؿ لو: منهم أـ ال؟ وقاؿ ابن رجب

صدقتم، ولكِب عبد أمرين موالي أف أعلم لو عمبلً فبل أدري أيقبلو مِب أـ ال؟ : فرح وسرور، فيقوؿ
يا ليت شعري من ىذا ا٤بقبوؿ :  أف كاف ينادي ُب آخر ليلة من شهر رمضافروي عن علي 

: فنهنو؟ ومن ىذا احملرـو فنعزيو
 واختص بالفوز في الجنات من خدما      ا      ـفاُه وانصرمَـ ىُر الوـرحل الش

ا ـم ما ُحرمـمثلي فيا ويحو يا ُعظ       كسًرا     ـوأصبح الغافل المسكين من
ا ـم والندمـد إال الوـتراه يحصُ              من فاتو الزرع في وقت البذار فما

إىل آخر ..  بالعمل والدراسة ورعاية األىلال تجزع من ىول التبعات وضيق األوقات: السادسة
ىذه ا٤بنظومة، وكذلك ا٤برأة يَػُهولنَّها ضخامة ما تقـو بو من تربية األوالد ورعاية البيت، فكل ىذا و إف 

. تفاقم ال ٲبنع من القياـ بواجب ا٣بدمة للمعبود والبذؿ ُب ىذا الشهر
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وسبب ٙباشي أولئك أهنم مّتكلوف على قوهتم معتمدوف على مهارهتم، ىنا يُوكلوف إىل ضعفهم 
. وعورهتم

أما صدؽ اللجأ إىل اهلل فهو كفيل يقبل قوانْب الزماف وا١بهد والقوة، فيضحي اليـو مديًدا دوف أف 
. تشعر، وقوتك الت يكانت ٚبور أما األٞباؿ الثقاؿ تراىا عند الطاعات وثابة

. أما تعجب من الصحابة كيف يغزوف وزادىم ٛبرات ٲبصوهنا فُيِقمن أصبلّٔم أماـ أعدائهم
باهلل ثق ولو أنب وبو استعن      فإذا فعلت فأنت خيُر معاٍن 

، وقيّد عندؾ البدائل حٌب إذا ما داخلت نفسك ال ُتخِل األوقات من عمل نافع: السابعة
. السآمة من عمل كاف عندؾ غّبه ليشغلك
: ونقَبح عليك ىذا ا١بدوؿ ُب رمضاف

. تبلوة ٟبسة أجزاء على األقل يومًيا- 1
. التواجد ُب ا٤بسجد قبل األذاف لكل صبلة- 2
. استيفاء كل السنن الراتبة وغّب الراتبة- 3
. ا ستيفاء ا٣بشوع ُب الفرائض والنوافل و٧باسبة النفس قبل الصبلة، وبعدىا- 4
الَباويح والتهجد ثبلث ساعات على األقل كل ليلة، وإذا كنت تؤدي الَباويح ٝباعة فاجعل - 5

. لبيتك قسطًا من صبلة الليل
. دواـ الذكر باللساف والقلب وخاصة أذكار الصباح وا٤بساء- 6
. دواـ الدعاء والتضرع- 7
. عدـ إخبلء ساعة ُب يـو أو ليل ُب رمضاف من نافلة خبل أوقات الكراىة- 8
. الضحى ُب ا٤بسجد بعد الفجر- 9
. الصدقة ٗببلغ كل يـو- 10
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أقل ما ٲبكن تصوره ّٓتهٍد ُب رمضاف، وىو معدود على مذىب - يا باغي ا٣بّب- فهذا ا٤بقَبح
، فاعُل ّٔمتك وتزود من الطعات ما بو تناؿ صك العتق من النار، (من ا٤بقصرين أو ا٤بفرطْب)السلف 

. وعلى قدر أىل العـز تأٌب العزائم
والشوؽ لو وبلوغ زمانو ينبغي أف يسبق رمضاف بأشهر عديدة، االستعداد لشهر رمضان : الثامنة

فيوطن نفسو على ا٤بعاين الٍب ذكرناىا ُب الرسالة ويدرب جسده على ٛبارين العزٲبة الٍب ٙبدثنا عنها 
. ويؤمل ا٤بغفرة والعتق فيو فيكوف ٩بن أعد للشهر عدتو

قاؿ بعض السلف كانوا يدعوف اهلل ستة أشهر أف يبلغهم رمضاف ٍب يدعوف اهلل : قاؿ ابن رجب
ؿ منهم َّ . ستة أشهر أخرى أف يُتَقُب

ويقتضي ىذا النقل عن السلف أهنم كانوا يدعوف ُب رمضاف أف يتقبل اهلل منهم أو يدعوف بأف 
يبلغهم رمضاف البلحق، وىذا من أجدر ما يأملو اإلنساف من ربو أف يتقبل منو الطاعة وأف يوفقو إىل 

. غّبىا
ىا ٫بن قد رددنا العجز إىل الصدر، وأكدنا لك ا٤بعُب بأسهل عبارة، : أيها السالك طريق اآلخرة

وإال فتدبر قوؿ اهلل عز . فإف آنست ٩با ذكرناه حافزًا ٥بمتك فدونك ا٤بيداف أثر نقعو وتوّسط ٝبعو
كال نمد . ومن أراد اآلخرة وسعى لها سعيها وىو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً }: وجل

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض . ىؤالء وىؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا
 .{وللخرة أكبر درجات وأكبر تفضيالً 

. وآخر دعوانا أف ا٢بمد هلل رب العا٤بْب

 ***
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الصفحة الموضوع 

ا٤بقدمة 
 (بعث واستثارة الشوؽ إىل اهلل)القاعدة األوىل 

احتياج اإلٲباف للتجديد 
عوامل بعث الشوؽ إىل اهلل 

مطالعة أ٠باء اهلل ا٢بسُب وصفاتو العلى - 1
مطالعة منن اهلل ونعمو - 2
التحسر على فوات األزمنة ُب غّب طاعة اهلل - 3
تذكر سبق السابقْب - 4

٦باالت الشوؽ 
 (معرفة فضل ا٤بواسم ومنة اهلل فيها وفرصة العبد منها)القاعدة الثانية 
 (ٛبارين العزٲبة وا٥بمة)القاعدة الثالثة 

معُب ٛبارين العزٲبة وأٮبيتها 
ليصل أحدكم )وحديث  (اكلفوا من األعماؿ ما تطيقوف)فقو حديث 

 (نشاطو
آثار السلف الصاّب ُب علو ا٥بمة 

 (نبذ البطالة والبطالْب ومصاحبة ذوي ا٥بمم)القاعدة الرابعة 
أٮبية وجود ا٤بريب وا٤بعْب على ا٣بّب 

االستعداد للطاعات والتوبة النصوح من ا٤بعاصي )القاعدة ا٣بامسة 
 (و٧باسبة النفس دبر كل طاعة
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الصفحة الموضوع 
 أسباب ا٤بعونة وا٤بدد ُب شهر رمضاف

 (اإلعداد للطاعة و٧باسبة النفس عليها)القاعدة السادسة 
 (مطالعة أحكاـ الصـو وما يتعلق بشهر رمضاف)القاعدة السابعة 
 (إعداد النفس لتذوؽ عبادة الصرب)-  أىم القواعد–القاعدة الثامنة 

 (كيفية ٙبصيل حبلوة الطاعات)القاعدة التاسعة 
ٝباع ٙبصيل حبلوة الطاعة ُب ٝبع القلب وا٥بم والسر على اهلل 

وسائل ٙبصيل حبلوة الذكر 
مثاؿ ُب التدبر ُب ذكر من األذكار 

وسائل ٙبصيل لذة الصـو 
وسائل ٙبصيل لذة الصبلة 

بياف الدواء النافع ُب حضور القلب وعبلج دفع ا٣بواطر 
بياف وتفصيل ما ينبغي أف ٰبضر ُب القلب عند كل ركن وشرط من 

أعماؿ الصبلة 
وسائل ٙبصيل لذة التبلوة وقراءة القرآف 

وسائل ٙبصيل ٜبرة الدعاء  
 (إحياء الطاعات ا٤بهجورة والعبادات الغائبة)القاعدة العاشرة 

 (معرفة قطاع الطريق إىل اهلل)القاعدة ا٢بادية عشر 
ُب فهم بعض الوصايا : تتمة

 االجتهاد ُب العشر األواخر وأواخر العشر: األوىل
الدعوة واألمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر : الثانية
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الصفحة الموضوع 
 داللة ا٣بلق على اهلل: الثالثة
ال تيأس من فوات األياـ وأبدأ بعـز جديد : الرابعة

ا٣بوؼ من عدـ القبوؿ : ا٣بامسة
بركة األوقات بالتوكل على اهلل حق توكلو : السادسة
عدـ إخبلء األوقات من عمل صاّب نافع مع تقييد البدائل : السابعة
االستعداد لشهر رمضاف قبل حلولو : الثامنة

الفهرس 
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: مالحظات 
. ىذا الفهرس خاص ّٔذه النسخة اإللكَبونية وليس مطابقاً للنسخة ا٤بطبوعة- 

ال يتحمل أى مسوؤلية عن األخطاء الٌب قد تكوف حدثت أثناء الكتابة - حفظو اهلل–ا٤بؤلف - 
ترؾ تشكيل معظم اآليات ، واألبيات الشعرية ، وبعض الكلمات الٌب ُشكلت َب : ،ومنها 

و٫بن نعتذر منها وسبببها إرادة التعجيل ّٔذا ا٣بّب ... األصل ا٤بطبوع ، الفهرس ، وأخطاء أخر 
و٫بن نرجو منك أف نرجو منك أف تساعدنا إما بالفعل أو حٌب التنبيو . وألف ىذا وقت موضوعو

. آمْب.. وجزاؾ اهلل خّبا ورزقنا واياؾ حبلوة ا٣بدمة للدين ا٢بنيف 
:  ، وا٤بوزعْب ٗبصر 6811260:  السعودية ، ىاتف –الكتاب نشر مكتبة الفهيد ٔبدة  -

 ، وتوزيع ٧ببلت أبو الفدا ٤ببلبس احملجبات 0101136082.. ا٤بوزع الرئيسى : القاىرة
  .047236268:  ، فرع كفر الشيخ 5885393 – 5907657: والكتب اإلسبلمية 


